
 
 

 العقوبات قانون
 

 1/3/1943 يف صادر - 340 رقم اشرتاعي مرسوم
 
 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة ربٌس إن
 ،1941 سنة الثانً تشرٌن 26 تصرٌح على بناء

 العدلٌة، وزٌر اقتراح على وبناء
 ،1943 سنة شباط 27 تارٌخ الوزراء مجلس قرار على وبناء
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 العامة األحكام - األول الكتاب
 
 
 

 اجلزائية الشريعة يف - األول الباب
 
 
 

 الزمان حيث من اجلزائية الشريعة تطبيق يف -  األول الفصل
 
 
 

 اجلرائم شريعة يف - 1 النبذة



 
 
 

 نص قد القانون ٌكن لم جرم أجل من إصبلحً أو احترازي تدبٌر وال عقوبة تفرض ال- 1 المادة

. اقترافه حٌن علٌه
 التً الفرعً أو األصلً االشتراك وأعمال الجرم تإلؾ التً األفعال علٌه المدعى على تإخذ ال

. الجرم هذا على القانون  ٌنص أن قبل أتاها
 
 

 ٌبقى وال. جدٌد قانون ألؽاه إذا إصبلحً أو احترازي تدبٌر أو بعقوبة جرم ٌقمع ال- 2 المادة

. مفعول أي بها قضً التً الجزابٌة لؤلحكام
ًا  اقترؾ جرم كل أن على  بعد وقمعه مبلحقته تقؾ ال تطبٌقه مدة خبلل من مإقت للقانون خرقا

.   المذكورة المدة انقضاء
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 3 المادة

 لم ما نفاذه قبل المقترفة األفعال على ٌطبق علٌه المدعى ٌنفع تعدٌبلًا  التجرٌم شروط ٌعدل قانون كل
. مبرم حكم بشؤنها صدر قد ٌكن

 
 

 مراعاة أكثر كان إذا له السابقة الجرابم على ٌطبق المبلحقة حق ٌعدل قانون كل- 4 المادة

. علٌه للمدعى
. القانون نفاذ ٌوم من إال المهلة هذه تجري فبل المبلحقة حق لممارسة مهلة الجدٌد القانون عٌن إذا

ًا  تجري فهً قبل من موضوعه مهلة القانون عدل وإذا  مداها ٌتجاوز ال أن على القدٌم للقانون وفاقا
. نفاذه ٌوم من محسوبة الجدٌد القانون مهلة

 
 

ًا  المدة هذه جرت جرم على الزمن مرور مدة قانون عدل إذ- 5 المادة  أن على القدٌم للقانون وفاقا

. نفاذه ٌوم من محسوبة الجدٌد القانون عٌنها التً المدة مداها ٌتجاوز ال

 
 

 العقوبات شرعية يف - 2 النبذة
 
 



 
. الجرم اقتراؾ حٌن علٌها القانون ٌنص لم عقوبة بؤي ٌقضً ال- 6 المادة

ًا  الجرم ٌعد . النتٌجة حصول وقت إلى نظر ما دون تنفٌذه، أفعال تتم حالما مقترفا
 
 

  أو والمتعاقبة والمستمرة المتمادٌة الجرابم على ٌطبق أشد، ولو جدٌد، قانون كل- 7 المادة

.  سلطانه تحت تنفٌذها على ثوبر التً العادة جرابم
 
 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 8 المادة

 ٌكن لم ما نفاذه قبل المقترفة الجرابم على ٌطبق أخؾ بعقوبة ٌقضً أو عقوبة ٌلؽً جدٌد قانون كل
. مبرم حكم بشؤنها صدر

 
 

 أنه على. نفاذه قبل المقترفة الجرابم على ٌطبق ال أشد بعقوبات ٌقضً جدٌد قانون كل- 9 المادة

 تحت تم فعل قمع عند االعتبار، بعٌن تإخذ والتكرار، الجرابم اجتماع قواعد الجدٌد القانون عدل إذا
. نفاذه قبل بها قضً التً والعقوبات اقترفت التً الجرابم سلطانه،

 
 

 على ٌطبق ال ماهٌتها ٌؽٌر بؤن العقوبات إحدى تنفٌذ طرٌقة ٌعدل جدٌد قانون كل- 10 المادة

. علٌه المحكوم أو علٌه للمدعى مراعاة أكثر ٌكن لم ما نفاذه قبل المقترفة األفعال
 العقوبات فصل فً بها خصت التً الشرعٌة القواعد الجدٌد القانون ٌعدل عندما العقوبة ماهٌة تتؽٌر

. القانون هذا من
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 11 المادة

ًا  ٌطبق عقوبة على الزمن مرور مدة ٌعدل جدٌد قانون كل . الخامسة المادة فً المعٌنة للشروط وفاقا

 
 

 اإلصالحية والتدابري االحرتازية التدابري شرعية يف - 3 النبذة
 
 
 

 التً واألحوال الشروط فً إال إصبلحً تدبٌر أي أو احترازي تدبٌر بؤي ٌقضً ال- 12 المادة



. القانون علٌها نص
 
 

ًا  تدابٌراًا  ٌضع جدٌد قانون كل- 13 المادة ًا  تدابٌراًا  أو احترازٌا  لم التً الجرابم على ٌطبق إصبلحٌا

. الوقابع حٌث من صبلحٌة ذات قضابٌة هٌبة آخر بها تفصل
 فً سلطانه تحت المقترؾ الفعل قمع عند فتحسب الجدٌد القانون نفاذ قبل فرضت التً العقوبات أما

. اإلجرام باعتٌاد المتعلقة األحكام تطبٌق
 
 

 ٌبقى ال آخر تدبٌراًا  منه أبدل أو القانون ألؽاه إصبلحً تدبٌر وكل احترازي تدبٌر كل- 14 المادة

. مفعول أي له
. الجدٌد اإلصبلحً أو االحترازي التدبٌر لتطبٌق المحاكمة أعٌدت مبرم حكم صدر قد كان فإذا

 
 

 ادلكان حيث من اجلزائية الشريعة تطبيق يف - الثاين الفصل
 
 
 

 اإلقليمية الصالحية يف- 1 النبذة
 
 
 

 الجرٌمة تعد. اللبنانٌة األرض فً المقترفة الجرابم جمٌع على اللبنانٌة الشرٌعة تطبق- 15 المادة

. اللبنانٌة األرض فً مقترفة
 ؼٌر جرٌمة  أفعال من فعل أو الجرٌمة، تإلؾ التً العناصر أحد األرض هذه على تم إذا- 1

. فرعً أو أصلً اشتراك فعل أو متجزبة
ًا  كان أو األرض هذه فً النتٌجة حصلت إذا- 2 . فٌها حصولها متوقعا
 
 

. الجوي اإلقلٌم أي تؽطٌها، التً الهواء طبقة اللبنانٌة األرض تشمل- 16 المادة

 
 

 6/6/1996 تارٌخ 513 للقانون وفقا معدلة- 17 المادة



: الجزابٌة الشرٌعة تطبٌق ألجل اللبنانٌة، األرض حكم فً ٌكون
. الجزر مستوى أدنى من ابتداء الشاطا من متراًا  كٌلو عشرٌن مسافة إلى اإلقلٌمً البحر- 1
. اإلقلٌمً البحر ٌؽطً الذي الجوي المدى- 2
. اللبنانٌة الهوابٌة والمركبات السفن- 3
 أو الجٌش سبلمة من تنال المقترفة الجرابم كانت إذا لبنانً، جٌش ٌحتلها التً األجنبٌة األرض- 4

. مصالحه من
 الثابتة والمنصات للبنان التابعة القاري والجرؾ المانعة االقتصادٌة والمنطقة المتاخمة المنطقة- 5

ًا  القاري، الجرؾ هذا فً  بتارٌخ الموقعة البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقٌة ألحكام تطبٌقا
 القانون بموجب إلٌها االنضمام للحكومة أجٌز الذي(. الجاماٌٌك )مونتٌؽوباي فً 10/12/1982
. 22/2/1994 تارٌخ 29 رقم

 
 

 112 االشتراعً والمرسوم 12/1/1946 تارٌخ 168 لقانون وفقا معدلة- 18 المادة

 16/9/1983تارٌخ
: اللبنانٌة الشرٌعة تطبق ال
 
 تتجاوز لم إذا أجنبٌة هوابٌة مركبة  متن على المقترفة الجرابم على اللبنانً، الجوي اإلقلٌم فً- 1

. المركبة شفٌر الجرٌمة
 أو الفاعل كان إذا اللبنانٌة للشرٌعة تخضع الهوابٌة المركبة شفٌر تجاوز ال التً الجرابم أن على

ًا، علٌه المجنى . الجرٌمة اقتراؾ بعد لبنان فً الهوابٌة المركبة حطت إذا أو لبنانٌا
 
 متن على المقترفة الجرابم على ٌؽطٌه، الذي الجوي المدى فً أو اللبنانً اإلقلٌمً البحر فً- 2

. الهوابٌة المركبة أو السفٌنة شفٌر الجرٌمة تجاوز لم إذا أجنبٌة هوابٌة مركبة أو سفٌنة
 
. ملؽاة- 3
 علٌها، المنقولة البضابع على أو األجنبٌة السفن على االستٌبلء جرابم اللبنانٌة للشرٌعة تخضع و- 
. اللبنانٌة اإلقلٌمٌة المٌاه السفن هذه دخلت إذا
 مراعاة مع اللبنانٌة للشرٌعة ٌخضع الحالة هذه فً هً و السفٌنة على او فً ٌرتكب جرم كل- 

. اللبنانٌة السلطات قبل من علٌها الموافق الدولٌة االتفاقٌات
 المٌاه خارج الحاصلة السفن، من البضابع على االستٌبلء جرٌمة اللبنانٌة للشرٌعة كذلك تخضع و- 

 سبٌل على أو المحلً لبلستهبلك اللبنانٌة األرض إلى البضابع هذه إدخال تم إذا اإلقلٌمٌة
". الترانزٌت"

 
 

 الذاتية الصالحية يف - 2 النبذة
 
 



 
 تارٌخ 513 القانون 16/9/1983 تارٌخ 112 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 19 المادة

6/6/1996 
ًا  أو فاعبلًا  الجنسٌة، عدٌم أو أجنبً أو لبنانً كل على اللبنانٌة القوانٌن تطبق ًا  أو شرٌكا  أو محرضا

: أجنبٌة سفٌنة أو طابرة متن على أو اللبنانٌة األراضً خارج أقدم متدخبلًا،
 
 أو العملة أوراق تزوٌر أو تقلٌد أو الدولة خاتم تقلٌد أو الدولة بؤمن مخلة جرابم ارتكاب على- 1

ًا  المتداولة األجنبٌة أو اللبنانٌة المصرفٌة السندات ًا  أو شرعا  السفر جوازات تزوٌر أو لبنان، فً عرفا
 على تطبق ال األحكام هذه أن على. اللبنانٌة القٌد إخراج ووثابق الهوٌة وتذاكر الدخول وسمات
ًا  عمله ٌكون ال الذي األجنبً . الدولً القانون لقواعد مخالفا

 
 فً علٌها والمنصوص البحرٌة أو الجوٌة المبلحة سبلمة ضد الجناٌات إحدى ارتكاب على- 2

. العقوبات قانون من المعدلة 643و 642و 641 المواد
 
 الدول إلحدى التابع القاري الجرؾ فً الثابتة المنصات سبلمة ضد الجرابم إحدى ارتكاب على- 3

. 10/3/1988 بتارٌخ المعقود روما بروتوكول فً المتعاقدة
 
 خبلل حصل إذا عنه، االمتناع أو كان عمل بؤي القٌام لبنان إلزام بهدؾ جرابم ارتكاب على- 4

. لبنانً قتل أو جرح أو احتجاز أو تهدٌد ارتكابها

 
 

 الشخصية الصالحية يف - 3 النبذة
 
 
 

ًا  أو كان فاعبلًا  لبنانً، كل على اللبنانٌة الشرٌعة تطبق- 20 المادة  خارج أقدم متدخبلًا، أو محرضا

. اللبنانٌة الشرٌعة علٌها تعاقب جناٌة أو جنحة ارتكاب على اللبنانٌة، األراضً
. الجنحة أو الجناٌة ارتكاب بعد اللبنانٌة الجنسٌة اكتسب أو علٌه المدعى فقد ولو كذلك األمر وٌبقى

 
 

. اللبنانٌة األرض خارج اللبنانٌة الشرٌعة تطبق- 21 المادة

 معرض فً أو وظابفهم ممارستهم أثناء فً اللبنانٌون الموظفون ٌقترفها التً الجرابم على- 1
. لها ممارستهم

 التً بالحصانة تمتعوا ما اللبنانٌون والقناصل الخارجً الملك موظفو ٌقترفها التً الجرابم على- 2
. العام الدولً القانون إٌاها ٌخولهم



 
 

 موظفو ٌقترفها التً الجرابم على اللبنانٌة األرض فً اللبنانٌة الشرٌعة تطبق ال- 22 المادة

. العام الدولً القانون إٌاها ٌخلوهم التً بالحصانة تمتعوا ما األجانب والقناصل الخارجً السلك

 
 

 الشاملة الصالحية يف - 4 النبذة
 
 
 

 6/6/1996 تارٌخ 513 للقانون وفقا معدلة- 23 المادة

ًا  اللبنانٌة القوانٌن تطبق  فً أقدم لبنان، فً وجد أو مقٌم الجنسٌة عدٌم أو أجنبً كل على أٌضا
ًا  أو فاعبلًا  الخارج ًا  أو شرٌكا  علٌها منصوص ؼٌر جنحة أو جناٌة ارتكاب على متدخبلًا، أو محرضا

. قبل أو طلب قد استرداده ٌكن لم إذا ،21و 20و( 1 البند )19 المواد فً
 طاقم، بدون مإجرة أجنبٌة طابرة متن على أو ضد كان أي من الجنحة أو الجناٌة ارتكبت إذا وكذلك

 طلب قد الفاعل استرداد ٌكن لم إذا لبنان، فً دابم إقامة محل أو ربٌسً عمل مركز له مستؤجر إلى
. قبل أو

 
 

 األجنبية الشريعة مدى يف - 5 النبذة
 
 
 

 علٌها والمعاقب 20  المادة فً إلٌها المشار الجنح على اللبنانٌة الشرٌعة تطبق ال- 24 المادة

 شرٌعة كانت إذا 23 المادة إلٌها أشارت جرٌمة أي على وال سنوات، الثبلث تبلػ ال حبس بعقوبة
. علٌها  تعاقب ال الجرابم هذه أرضها فً اقترفت التً الدولة

 
 

 الشرٌعة تطبٌقه عند فللقاضً، الجرم مكان وشرٌعة اللبنانٌة الشرٌعة اختلفت إذا- 25 المادة

ًا  اللبنانٌة . علٌه المدعى لمصلحة االختبلؾ هذا ٌراعً أن ،23و 20  للمادتٌن وفاقا
 الشرٌعة فً علٌها المنصوص الحقوق من واإلسقاط األهلٌة وفقدان اإلصبلح أو االحتراز تدابٌر إن

. الجرم مكان شرٌعة إلى نظر ما دون تطبق اللبنانٌة



 
 

 علٌه المدعى شرٌعة تراعى الخارج فً أو لبنان فً المقترفة الجرابم خص فٌما- 26 المادة

. تجرٌمه ألجل الشخصٌة
ًا  للجرم المإلفة العناصر أحد ٌكون عندما- 1 . باألهلٌة أو الشخصٌة باألحوال خاصة لشرٌعة خاضعا
ًا  الجزابً القصر ماعدا الشرعٌة األعذار أو التشدٌد أسباب أحد ٌكون عندما- 2  شرٌعة عن ناشبا

. باألهلٌة أو الشخصٌة باألحوال خاصة

 
 

 األجنبية األحكام مفعول يف - 6 النبذة
 
 
 

 8/12/1995 تارٌخ 487 للقانون وفقا معدلة- 27 المادة

 ال اللبنانٌة، األراضً فً المقترفة والجرابم 19 المادة فً علٌها المنصوص الجناٌات خبل فٌما
: اآلتٌة الحاالت إحدى فً أجنبً أو لبنانً على مبلحقة لبنان فً تساق

 
 بهاتٌن صلة ذات بجرٌمة أو تقصٌري إفبلس أو احتٌالً إفبلس بجرٌمة لوحق قد كان إذا- 1

 هذه مركز وكان الدفع، عن تجارٌة مإسسة أو شركة توقؾ أو إفبلس بسبب بإحداهما أو الجرٌمتٌن
 ٌقع الذي البلد فً جرت قد المبلحقة وكانت اللبنانٌة، األراضً خارج موجوداًا  المإسسة أو الشركة

. المركز هذا فٌه
 
ًا  حكم قد كان إذا األخرى، الجرابم جمٌع فً- 2  كان إذا علٌه، الحكم حالة وفً الخارج فً نهابٌا

. بالعفو أو الزمن، بمرور عنه سقط أو فٌه نفذ قد الحكم
 
 

 علٌها نصت لبنان فً جرٌمة أي مبلحقة دون الخارج فً الصادرة األحكام تحول ال- 28 المادة

 أثر على صدر قد األجنبً القضاء حكم ٌكون أن إال اللبنانٌة، األرض فً اقترفت أو 19  المادة
. اللبنانٌة السلطات من رسمً أخبار
 القاضً ٌحدده الذي بالمقدار ٌحسمان الخارج فً نفذا اللذٌن االحتٌاطً والتوقٌؾ العقوبة أن على
. بها ٌقضً التً العقوبة أصل من

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 29 المادة

 أو بالجناٌات اللبنانٌة الشرٌعة تصفها أفعال بشؤن أجنبً قضاء عن الصادرة الجزابٌة األحكام إن



: إلٌها االستناد ٌمكن الجنح
 
 دامت ما الحقوق، من واإلسقاط األهلٌة وفقدان االحتراز تدابٌر من عنها ٌنجم ما تنفٌذ ألجل- 1

. األخرى المدنٌة والنتابج والتعوٌضات الردود وتنفٌذ اللبنانٌة والشرٌعة متفقة
 
  حقوق، وإسقاط أهلٌة وفقدان احترازٌة تدابٌر من اللبنانٌة الشرٌعة علٌه نصت بما الحكم ألجل- 2

. أخرى مدنٌة ونتابج وتعوٌضات بردود
 
 الجرابم، واجتماع اإلجرام واعتٌاد. التكرار بشؤن اللبنانٌة الشرٌعة األحكام تطبٌق ألجل- 3

. االعتبار وإعادة التنفٌذ ووقؾ
ًا  األجنبً الحكم كون من ٌتثبت أن اللبنانً للقاضً  واألساس، الشكل حٌث من القانون على منطبقا

. القضٌة وثابق إلى برجوعه وذلك

 
 

 االسرتداد تبيح - 7 النبذة
 
 
 

 القانون، هذا أحكام علٌها نصت التً الحاالت خبل فٌما أجنبٌة، دولة إلى أحد ٌسلم ال- 30 المادة

ًا  ذلك ٌكون أن إال . القانون قوة لها لمعاهدة تطبٌقا
 
 

: االسترداد تبٌح- 31 المادة

. االسترداد طالبة الدولة أرض فً المقترفة الجرابم- 1
. المالٌة مكانتها من أو أمنها من تنال التً الجرابم- 2
. رعاٌاها أحد ٌقترفها التً الجرابم- 3
 
 

 اإلقلٌمٌة اللبنانٌة الشرٌعة صبلحٌة نطاق فً الداخلة الجرابم االسترداد تبٌح ال- 32 المادة

  والمواد 18  المادة من األولى الفقرة ونهاٌة ،17  إلى 15  المواد حددتها كما والشخصٌة والذاتٌة
. 21  إلى 19

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 33 المادة

: االسترداد ٌرفض



 
 على األمر وٌكون  جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة الجرٌمة على تعاقب ال اللبنانٌة الشرٌعة كانت إذا- 1

. الجؽرافً وضعه لسبب لبنان فً توفرها ٌمكن ال للجرم المإلفة الفعل ظروؾ كانت إذا النقٌض
 
 التً الدولة شرٌعة أو االسترداد طالبة الدولة شرٌعة فً علٌها المنصوص العقوبة كانت إذا- 2

. الطلب تناولها التً الجرابم مجمل عن حبس سنة تبلػ ال أرضها فً األفعال ارتكبت
. حبس شهري عن تنقص المفروضة العقوبة كانت إذا الحكم حالة وفً

 
ًا  قضاء الجرٌمة  فً قضً قد كان إذا- 3  قد العقوبة أو العام الحق دعوى كانت أو لبنان، فً مبرما

ًا  سقطتا  اقترفت  التً الدولة شرٌعة أو االسترداد طالبة الدولة شرٌعة أو اللبنانٌة للشرٌعة وفاقا
. أرضها فً الجرٌمة

 
 

: االسترداد ٌرفض كذلك- 34 المادة

. سٌاسً لؽرض انه ظهر أو سٌاسً، طابع ذات جرٌمة عن االسترداد طلب نشؤ  إذا- 1
. االسترداد طالبة الدولة أرض فً استرق قد علٌه المدعى كان إذا- 2
. المجتمع لنظام مخالفة االسترداد طالبة الدولة  شرٌعة فً علٌها المنصوص العقوبة كانت إذا- 3
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 35 المادة

 توفر عدم أو توفر حول التحقٌق ٌتولى الذي التمٌٌزي العام النابب على االسترداد طلب ٌحال- 
 المطلوب الشخص بحق توقٌؾ مذكرة ٌصدر أن وٌمكنه التهمة، ثبوت مدى وفً القانونٌة الشروط
ًا  العدل وزٌر إلى الملؾ ٌحٌل ثم استجوابه بعد استرداده . بتقرٌره مشفوعا

. العدل وزٌر اقتراح على بناء ٌتخذ بمرسوم االسترداد بطلب ٌبت- 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 36 المادة

ًا  مبلحقته ٌمكن ال استرداده ٌتم الذي علٌه المدعى  دولة إلى تسلٌمه وال فٌه عقوبة إنفاذ وال وجاهٌا
ًا  كانت التً الجرٌمة ؼٌر لبلسترداد سابقة جرٌمة أي أجل من ثالثة  ذلك على توافق أن إال له، سببا

. السابقة المادة فً الواردة الشروط ضمن االسترداد منها المطلوبة الدولة حكومة
. 33 المادة من الثانٌة الفقرة بؤحكام مقٌدة لٌست الحالة هذه فً والموافقة

 
 

 اجلزائية األحكام يف - الثاين الباب
 
 



 
 العقوبات يف - األول الفصل

 
 
 

 العامة العقوبات يف- 1 النبذة
 
 
 

: هً العادٌة الجنابٌة العقوبات إن- 37 المادة

. اإلعدام- 1
. المإبدة الشاقة األشؽال- 2
. المإبد االعتقال- 3
. المإقتة الشاقة األشؽال- 4
. المإقت االعتقال- 5
 
 

: هً السٌاسٌة الجنابٌة العقوبات إن- 38 المادة

. المإبد االعتقال- 1
. المإقت االعتقال- 2
. اإلبعاد- 3
. الجبرٌة اإلقامة- 4
. المدنً التجرٌد- 5
 
 

: هً العادٌة الجناحٌة العقوبات إن- 39 المادة

. التشؽٌل مع الحبس- 1
. البسٌط الحبس- 2
. الؽرامة- 3
 
 

: هً السٌاسٌة الجناحٌة العقوبات إن- 40 المادة

. البسٌط الحبس- 1
. الجبرٌة اإلقامة- 2



. الؽرامة- 3
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 41 المادة

: هما المخالفات عقوبتً إن
. التكدٌري الحبس- 1
. الؽرامة- 2
 
 

: هً اإلضافٌة  أو الفرعٌة العقوبات إن- 42 المادة

. المدنً التجرٌد- 1
. أصلٌة كعقوبة به المقضً المدنً للتجرٌد المبلزم الحبس- 2
. الجنابٌة الؽرامة- 3
. المدنٌة الحقوق من المنع- 4
. الحكم نشر- 5
. الحكم إلصاق- 6
. الشخصٌة المصادرة- 7

 
 

 اجلنائية العقوبات يف- 2 النبذة
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 43 المادة

 علٌه المحكوم بشنق الدولة  ربٌس وموافقة العفو لجنة رأي استطبلع بعد إال اإلعدام حكم ٌنفذ ال
. العقوبة بتنفٌذ القاضً المرسوم ٌعٌنه آخر محل أي فً أو السجن بناٌة داخل فً باإلعدام

. الدٌنٌة أو الوطنٌة واألعٌاد والجمع اآلحاد أٌام اإلعدام تنفٌذ ٌحظر
. حملها تضع أن إلى بالحامل اإلعدام تنفٌذ ٌإجل

 
 

 المإقتة الشاقة باألشؽال للحكم األدنى الحد كان خاص نص على القانون ٌنطو لم إذا- 44 المادة

 خمس األعلى والحد سنوات ثبلث المدنً والتجرٌد الجبرٌة واإلقامة واإلبعاد المإقت واالعتقال
. سنة عشرة

 
 



 وجنسهم تتناسب مجهدة بؤشؽال  القٌام على الشاقة باألشؽال علٌهم المحكوم ٌجبر- 45 المادة

. خارجه فً أو السجن داخل فً سواء وعمرهم،
 
 

ًا  السجن إدارة تنظمها التً األشؽال أحد فً باالعتقال  علٌهم المحكوم ٌشؽل- 46 المادة  لما وفقا

. عقوبتهم بدء عند اختاروه
. السجناء زي ارتداء على ٌجبرون وال برضاهم إال السجن خارج استخدامهم ٌمكن وال

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 47 المادة

. الببلد من علٌه المحكوم  إخراج هو اإلبعاد
ًا  عشر خمسة خبلل فً الببلد المبعد ٌؽادر لم إذا  أبدلت عقوبته أجل انقضاء قبل إلٌها  عاد إذا أو ٌوما

 ال أن على ضعفاه  وأقصاها العقوبة من الباقً  الزمن أدناها لمدة اإلبعاد عقوبة من االعتقال عقوبة
. المإقت االعتقال لعقوبة األقصى الحد تتجاوز

 على اقامته الدول جمٌع رفض بسبب الٌها العودة على اكره او الببلد مؽادرة المبعد ٌستطع لم اذا و
 من الباقً الزمن اقصاها لمدة الجبرٌة االقامة او االعتقال عقوبة االبعاد عقوبة من ابدلت ارضها
. العقوبة

 
 

 موضوعة البحة من القاضً ٌختاره علٌه المحكوم مقام تعٌٌن هً الجبرٌة اإلقامة- 48 المادة

 محل علٌه للمحكوم كان مكان فً المعٌن المقام ٌكون أن األحوال من حال فً ٌمكن وال بمرسوم
 أنسبابه أو علٌه المجنى سكن محل فً أو الجرٌمة فٌه اقترفت الذي المكان فً أو سكن أو فٌه إقامة

. الرابعة الدرجة حتى وأصهاره
 الجبرٌة اإلقامة من االعتقال عقوبة أبدلت كان وقت ألي له المعٌن المقام علٌه المحكوم ؼادر إذا

. العقوبة من الباقً الزمن تتجاوز ال لمدة
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 49 المادة

ًا  ٌوجب المدنً التجرٌد : حكما
. الدولة تجرٌه معاش أي من والحرمان العامة والخدمات الوظابؾ جمٌع عن واإلقصاء العزل- 1
 إلٌها ٌنتمً التً النقابة أو الطابفة إدارة فً والخدمات الوظابؾ جمٌع عن واإلقصاء العزل- 2

. النقابة أو الطابفة هذه تجرٌه مرتب أو معاش أي من  والحرمان علٌه المحكوم
. الدولة من التزام أو امتٌاز صاحب ٌكون أن فً حقه من الحرمان- 3
ًا  ٌكون أن فً حقه من الحرمان- 4 ًا  أو ناخبا  والطابفٌة والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق سابر ومن منخوبا

. والنقابٌة
ًا  ٌكون ألن األهلٌة  عدم- 5 . أخرى دورٌة نشرة ألي أو لجرٌدة محرراًا  أو ناشراًا  أو مالكا
. والخاص العام التعلٌم فً مهمة وأي مدرسة تولً حق من الحرمان- 6
. واألجنبٌة اللبنانٌة الفخرٌة واأللقاب األوسمة حمل حق من الحرمان- 7



 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 50 المادة

 وتنقل الحجر حالة فً عقوبته تنفٌذ خبلل فً ٌكون باالعتقال أو الشاقة باألشؽال علٌه محكوم كل
 قانون ألحكام وفاقاًا  وصً إلى للشخص، المبلزمة الحقوق خبل ما أمبلكه، على حقوقه ممارسة
 تصرؾ أو إدارة او عمل وكل علٌهم، المحجور على األوصٌاء بتعٌٌن المتعلقة الشخصٌة األحوال

ًا  باطبلًا  ٌعتبر علٌه المحكوم به ٌقوم ًا  بطبلنا  الحسنة، النٌة ذوي من الؽٌر بحقوق االحتفاظ مع مطلقا
 أو الشرٌعة تجٌزها التً المبالػ خبل ما دخله من مبلػ أي علٌه المحكوم إلى ٌسلم أن ٌمكن وال

. السجن أنظمة
ًا  الوصً له وٌإدي عنه اإلفراج عند أمبلكه علٌه المحكوم إلى تعاد . إدارته عن حسابا

 
 

 اجلناحية العقوبات يف- 3 النبذة
 
 
 

 نص على القانون انطوى إذا إال سنوات وثبلث أٌام عشرة بٌن الحبس مدة تراوح- 51 المادة

. خاص
 علٌهم المحكوم بشؤن 46  المادة حددته الذي للنظام التشؽٌل مع بالحبس علٌه المحكوم وٌخضع

. باالعتقال
 فً ٌستخدموا أن ذلك طلبوا إذا ٌمكنهم أنه على الشؽل، على البسٌط بالحبس علٌهم المحكوم ٌجبر ال

ًا  السجن فً المنظمة األشؽال أحد  أجل انقضاء حتى به ألزموا عمبلًا  اختاروا فإذا لخٌارهم وفقا
. عقوبتهم

 
 

 فً وتنفذ سنوات، وثبلث أشهر ثبلثة بٌن الجنح فً الجبرٌة اإلقامة مدة تراوح- 52 المادة

 كانت مدة ألي علٌه المحكوم ؼادر فإذا الجناٌات، فً الجبرٌة اإلقامة فٌها تنفذ التً نفسها الشروط
. العقوبة من الباقً الزمن تتجاوز ال لمدة الجبرٌة اإلقامة من البسٌط الحبس أبدل له المعٌن المكان

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 53 المادة

 على القانون نص إذا إال لبنانٌة لٌرة وملٌونً  لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسٌن بٌن الجنح فً الؽرامة تراوح
. ذلك ؼٌر

ًا  الحكمٌة الفقرة فً خاص نص على بناء الؽرامة أداء وٌمكن  العقوبة حد األقل على تساوي أقساطا
ًا  الحكم أصبح ٌوم من تبتدىء واحدة سنة األخٌر القسط أجل ٌجاوز ال أن شرط على األدنى . مبرما



. بتمامها الؽرامة استحقت حٌنه فً األقساط أحد ٌدفع لم وإذا
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون  5/2/1948 تارٌخ  لقانون وفقا معدلة- 54 المادة

ًا  ثبلثٌن مهلة فً تإد لم إذا البسٌط بالحبس الؽرامة تستبدل   دون الحكم انبرام تارٌخ من تبتدىء ٌوما
ًا  سابق تنبٌه . المرعٌة لؤلصول وفقا
ًا  أن باعتبار المستبدل الحبس مدة خاص فبقرار وإال بالعقوبة القاضً الحكم فً تعٌن  من واحداًا   ٌوما
. لٌرة آالؾ وعشرة لٌرة ألفً بٌن تراوح ؼرامة ٌوازي العقوبة هذه
 التً األصلٌة الحبس لعقوبة األقصى الحد وال واحدة سنة المستبدل  الحبس ٌجاوز أن ٌمكن وال

. الجرٌمة  تستوجبها
. الحبس قبل الجبري التنفٌذ إلى اللجوء أمكن للحجز قابل معروؾ دخل علٌه للمحكوم كان وإذا

 كل- المادة هذه من الثانٌة الفقرة فً ورد كما الحكم حددها التً بالنسبة العقوبة هذه أصل من ٌحسم
. استوفً مبلػ وكل أثنابه فً أو الحبس قبل أدي جزبً أداء

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 55 المادة

. أسابٌع بستة حملها تضع أن بعد إال الموقفة ؼٌر بالحامل الحبس عقوبة تنفذ ال
 ٌعانٌانها موقوفٌن ٌكونان وال السنة عن تنقص مدة العقوبة بهذه علٌهما ٌحكم اللذٌن الزوجٌن إن

. أكٌد إقامة محل لهما أن وأثبتا عمره من عشرة الثامنة دون ولد عهدتهما فً كان إذا التتالً على

 
 

 واجلنح اجلنايات قضايا يف للحرية ادلانعة العقوبات بني مشرتكة أحكام- 4 النبذة
 
 
 

: مختلفة أماكن فً ٌحبس- 56 المادة

. والمإقتة المإبدة الشاقة باألشؽال علٌهم المحكوم- 1
. والمإقت المإبد باالعتقال علٌهم المحكوم- 2
. التشؽٌل مع بالحبس علٌهم المحكوم- 3
. البسٌط بالحبس علٌهم المحكوم- 4
 
 

  5/2/1948 تارٌخ  للقانون وفقا معدلة -57 المادة

 من كل بٌن بالتنفٌذ المولج العام المدعً بإشراؾ قسمته تجري علٌه المحكوم لعمل محصول كل
 والنفقات الؽرامات استٌفاء ألجل والدولة الشخصً المدعً ٌعولهم الذٌن واألشخاص  علٌه المحكوم



 من كل حصة تقل ال أن على الحكم ماهٌة بحسب تحدد بنسبة وذلك السجن إدارة ونفقات القضابٌة
. الشهري المحصول قٌمة ثلث عن الشخصً والمدعً علٌه المحكوم عابلة
 بالمحكوم المخصصة الحصص تزاد التعوٌض من له ٌعود ما الشخصً المدعً ٌستوفً عندما
. صبلحه بقدر مطردة زٌادة ٌعولهم الذٌن واألشخاص علٌه

 
 

 معاملته تحسن األقل على أشهر ثبلثة تبلػ للحرٌة مانعة بعقوبة علٌه محكوم كل- 58 المادة

 الصمت ولزوم  ساعاته وعدد الشؽل ونوع الطعام التحسٌن هذا وٌشتمل. صبلحه بقدر بالسجن
. والمراسلة والزٌارات والتنزه

. العقوبات التنفٌذ قانون سٌعٌنه ما نحو على ذلك وكل
 
 

 على بها قضً مإقتة عقوبة كل النصؾ إلى الثلث من تزاد علٌه المحكوم هرب إذا- 59 المادة

. بنص القانون خصها التً الحاالت فً إال جنحة أو جناٌة أجل من مبرم وجه

 
 

 التكديرية العقوبات يف- 5 النبذة
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 60 المادة

. أٌام وعشرة ٌوم بٌن التكدٌري الحبس مدة تتراوح
 أو جنابٌة بعقوبات علٌهم بالمحكوم  المخصصة األماكن عن مختلفة أماكن فً علٌهم بالمحكوم وتنفذ

. بالتوقٌؾ علٌهم المحكوم العمل على ٌجبر وال جناحٌة
 
 

 والقانون 10/12/1960 تارٌخ وقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 61 المادة

 27/5/1993 تارٌخ 239
. لٌرة ألؾ وخمسٌن لٌرة آالؾ ستة بٌن التكدٌرٌة الؽرامة  تراوح

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 62 المادة

ًا  ثبلثٌن مهلة فً تإد لم إذا البسٌط بالحبس الؽرامة تستبدل  تنبٌه دون الحكم انبرام تارٌخ من ٌوما
: سابق
 الواحد الٌوم أن باعتبار  المستبدل التوقٌؾ مدة خاص فبقرار وإال بالعقوبة القاضً الحكم فً تعٌن



. لٌرة آالؾ وأربعة لٌرة ألؾ بٌن ؼرامة ٌوازي العقوبة هذه من
 علٌه المنصوص للتوقٌؾ األقصى الحد كل وعلى أٌام العشرة المستبدلة العقوبة تجاوز أن ٌمكن وال

. للجرٌمة أصلٌة عقوبة
- المادة هذه من الثانٌة الفقرة فً ورد كما- الحكم حددها التً بالنسبة  العقوبة هذه أصل من ٌحسم

. أثنابه فً أو التوقٌؾ قبل أدي جزبً أداء كل

 
 

 واإلضافية الفرعية العقوبات يف- 6 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 63 المادة

. الحٌاة مدى المدنً التجرٌد ٌوجب المإبد باالعتقال أو مإبداًا  الشاقة باألشؽال الحكم
 الجناٌات فً الجبرٌة باإلقامة أو باإلبعاد أو المإقت االعتقال أو المإقتة الشاقة باألشؽال الحكم
ًا  الحكم فٌه أصبح الذي الٌوم منذ المدنً التجرٌد ٌوجب  تنفٌذ على العاشرة السنة انقضاء حتى مبرما
. األصلٌة العقوبة

 منذ  مبرم ؼٌر الؽٌابً الحكم كان وإن المدنً التجرٌد ٌوجب فهو الفار المحكوم حالة فً عدا ما
ًا  إلؽابه تارٌخ حتى صدوره تارٌخ . الجزابٌة األصول من 346 المادة ألحكام وفقا

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 64 المادة

. لٌرة مبلٌٌن وستة لٌرة ألؾ مبة بٌن الجنابٌة الؽرامة تراوح
. الجناحٌة بالؽرامة المتعلقتٌن 54 و 53  المادتٌن ألحكام تخضع وهً

 تكون حسبما االعتقال عقوبة أو الشاقة األشؽال عقوبة إما أدابها عدم عند الؽرامة  من تستبدل
. أخرى جنابٌة عقوبة أي أو الشاقة األشؽال هً علٌه، المحكوم على بها قضى التً األصلٌة العقوبة

 
 

  تنفٌذ طوال ٌحرم الجنح قضاٌا فً الجبرٌة باإلقامة أو بالحبس علٌه محكوم كل- 65 المادة

: اآلتٌة المدنٌة حقوقه ممارسة من عقوبته
. العامة والخدمات الوظابؾ تولً فً الحق- 1
 ٌنتمً  التً النقابة إدارة أو المدنٌة الطابفة شإون إدارة فً والخدمات الوظابؾ تولً فً الحق- 2

. إلٌها
ًا  ٌكون أن فً الحق-  3 ًا  أو ناخبا .  الدولة مجالس جمٌع فً منتخبا
ًا  ٌكون أن فً الحق- 4 ًا  أو ناخبا . والنقابات الطوابؾ منظمات جمٌع فً منتخبا
. أجنبٌة  أو لبنانٌة أوسمة حمل فً الحق- 5
 



 

 بالمنع جناحٌة عقوبة كل مع ٌحكم أن القانون عٌنها التً  الخاصة الحاالت فً ٌمكن- 66 المادة

. السابقة المادة فً المذكورة الحقوق من أكثر أو حق ممارسة من
. سنوات وعشر سنة بٌن تتراوح لمدة المنع بهذا ٌقضى

 
 

 محكمة قاعة باب على شهر لمدة ٌلصق جنابٌة عقوبة على ٌنطوي قرار كل- 67 المادة

 أو إقامة محل علٌه المحكوم فٌها كان التً المحلة وفً الجناٌة مكان من محلة أقرب وفً  الجناٌات
. سكن

 جناحٌة عقوبة على المنطوي الحكم ٌلصق أن ٌمكن خاص بنص  القانون ٌجٌزها التً الحاالت فً
ًا  عشرة خمسة مدة . القاضً ٌعٌنها التً األماكن فً ٌوما

. علٌه المحكوم نفقة على خبلصات األحكام تلصق
. الطبع وحروؾ اإلعبلن حجم ٌعٌن أن للقاضً

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 68 المادة

. تعٌنهما جرٌدتٌن أو جرٌدة فً جنابً قرار أي بنشر تؤمر أن الجناٌات لمحكمة
 نص إذا القاضً ٌعٌنهما جرٌدتٌن أو جرٌدة فً جناحٌة بعقوبة قضى حكم أي نشر ٌمكن كذلك

. ذلك على صراحة القانون
 إضافً إعبلن نشر أمكن  أخرى دورٌة نشرة أي أو جرٌدة بواسطة الجنحة أو الجناٌة اقترفت إذا

. فٌها
. منه خبلصة نشرت برمته الحكم بنشر نص ٌقض لم إذا

. كله ذلك بنفقات علٌه المحكوم وٌلزم
 اختٌرت التً الصحٌفة فً النشر مدٌر لٌرة ألؾ ومبة لٌرة ألؾ عشرٌن بٌن تتراوح بؽرامة ٌعاقب
. نشرها أرجؤ أو رفض إذا اإلعبلن لنشر

 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 69 المادة

 أو جناٌة عن نتجت التً األشٌاء جمٌع مصادرة الحسنة النٌة ذي الؽٌر بحقوق االحتفاظ مع ٌمكن
. القترافهما معدة كانت أو استعملت التً أو مقصودة جنحة

 نص على القانون انطوى إذا المخالفة فً أو المقصودة ؼٌر الجنحة فً األشٌاء هذه مصادرة وٌمكن
. صرٌح

 قٌمته أداء طابلة تحت تسلٌمه ألجل مهلة علٌه المحكوم منح ضبط قد مصادرته تجب ما ٌكن لم إذا
. القاضً ٌقدرها حسبما
 المقدرة القٌمة وتحصل أداإها الواجب القٌمة لتقدٌر بخبٌر االستعانة االقتضاء عند للمحكمة ٌمكن

. الؽرامة تحصٌل فً المتبعة بالطرٌقة

 
 



 االحرتاز تدابري يف - الثاين الفصل
 
 
 

 عامة االحرتاز تدابري يف- 1 النبذة
 
 
 

: هً للحرٌة المانعة االحترازٌة التدابٌر- 70 المادة

. احترازي مؤوى فً الحجز- 1
. العزلة- 2
. للتشؽٌل دار فً الحجز- 3
 
 

: هً للحرٌة المقٌدة االحترازٌة التدابٌر- 71 المادة

. الخمارات ارتٌاد منع- 1
. اإلقامة منع- 2
. المراقبة الحرٌة- 3
. الرعاٌة- 4
. الببلد من اإلخراج- 5
 
 

: هً للحقوق المانعة االحترازٌة التدابٌر- 72 المادة

. الوصاٌة أو الوالٌة من اإلسقاط- 1
. عمل مزاولة من المنع- 2
. السبلح حمل من المنع- 3
 
 

: هً العٌنٌة االحترازٌة التدابٌر- 73 المادة

. العٌنٌة المصادرة- 1
. االحتٌاطٌة الكفالة- 2
. المحل إقفال- 3
. حلها أو العمل عن معنوٌة هٌبة وقؾ- 4

 



 
 احرتازي مأوى يف احلجز يف- 2 النبذة

 
 
 

 وٌعنً بمرسوم ٌعٌن مستشفى فً أوقؾ احترازي مؤوى فً بالحجز علٌه قضً من- 74 المادة

. حالته إلٌها تدعو التً العناٌة به
 
 

ًا  وٌجب أشهر ستة كل علٌه المحكوم  بحالة تقرٌراًا  ٌنظم أن المؤوى طبٌب على- 75 المادة  أٌضا

. بالحجز قضت التً المحكمة تعٌنه طبٌب األقل على السنة فً مرة ٌعوده  أن
 
 

 بمنع أو المراقبة بالحرٌة أو بالعزلة أو للحرٌة مقٌدة أو مانعة بعقوبة علٌه حكم من- 76 المادة

 فً علٌه حجز بالجنون أصٌب قد الحكم تنفٌذ أثناء فً أنه  وثبت االحتٌاطٌة بالكفالة أو اإلقامة
. حالته إلٌها تدعو التً العناٌة به ٌعنى حٌث احترازي مؤوى

 أن إال تنفٌذه علق الذي االحترازي التدبٌر أو العقوبة زمن من بقً ما الحجز مدة تجاوز أن ٌمكن ال
. العامة السبلمة على خطراًا  علٌه المحكوم ٌكون
 مقدار من بعضها أو كلها الحجز مدة حسم ٌجب هل ٌقرر عنه باإلفراج القاضً ٌقضً عندما

. االحترازي التدبٌر أو العقوبة

 
 

 العزلة يف- 3 النبذة
 
 
 

. سنة عشرة وخمس سنوات ثبلث بٌن العزلة مدة تراوح- 77 المادة

. بمرسوم تعٌن زراعٌة مستعمرة فً أو للتشؽٌل مإسسة فً العزلة تنفذ
ًا  المإسستٌن هاتٌن إحدى فً علٌه المحكوم بوضع القاضً ٌؤمر  أو المدنٌة ولنشؤته لمإهبلته وفقا

. القروٌة
. 58 و 57  المادتان بالعزلة علٌهم قضً من على تطبق

 
 



 مع للحبس تعرض فٌها حجز التً المإسسة كانت مدة ألي علٌه المحكوم ؼادر إذا- 78 المادة

. سنوات ثبلث إلى سنة من التشؽٌل

 
 

 للتشغيل دار يف احلجز يف- 4 النبذة
 
 
 

 ثبلث عن تزٌد أو أشهر ثبلثة عن للتشؽٌل دار فً الحجز مدة تنقص أن ٌمكن ال- 79 المادة

. سنوات
. 58 و 57  المادتٌن فً المعٌن للنظام علٌه المحكوم ٌخضع

 إلى أشهر ثبلثة من التشؽٌل مع بالحبس عوقب كانت مدة ألي التشؽٌل دار علٌه المحكوم ؼادر إذا
. سنة

 
 

 اخلمارات ارتياد منع يف- 5 النبذة
 
 
 

 المحكوم ٌمنع أن فللقاضً الكحولٌة  المشروبات بتؤثٌر جنحة أو جناٌة اقترفت إذا- 80 المادة

 تحت سنوات وثبلث سنة بٌن تراوح مدة المشروبات هذه فٌها تباع التً الحانات ارتٌاد من علٌه
. أشهر  ثبلثة إلى أٌام عشرة من الحبس طابلة
 علمهم على الروحٌة المشروبات علٌه المحكوم ٌعطون الذٌن ومستخدمٌه بالبابع نفسه العقاب ٌنزل

. به النازل بالمنع

 
 

 اإلقامة منع يف- 6 النبذة
 
 



 
 التً األمكنة فً عنه اإلفراج بعد ٌوجد أن علٌه المحكوم على الحظر هو اإلقامة منع- 81 المادة

. الحكم عٌنها
 فٌه ٌسكن الذي والقضاء الجنحة أو الجناٌة فٌه اقترفت الذي القضاء فً القانون، بحكم اإلقامة تمنع

. ذلك خبلؾ القاضً قرر إذا إال الرابعة، الدرجة حتى أنسباإه أو علٌه المجنً
 
 

. سنة عشرة وخمس سنة بٌن اإلقامة منع مدة تراوح- 82 المادة

ًا  ٌخضع للحرٌة مقٌدة أو مانعة جنابٌة بعقوبة علٌه  حكم من  مدة توازي مدة اإلقامة لمنع حكما
. بها المقضً العقوبة

 أو عام بعفو عقوبته من وأعفً المإبد االعتقال أو مإبداًا  الشاقة باألشؽال أو باإلعدام علٌه حكم من
ًا  ٌخضع مإقتة عقوبة منها أبدلت أو خفضت أو الزمن بمرور العقوبة عنه سقطت  اإلقامة لمنع حكما
. سنة عشرة خمس

  صرٌح نص على القانون انطوى إذا إال اإلقامة لمنع جناحٌة بعقوبة علٌه المحكوم ٌخضع ال
. ٌجٌزه أو المنع هذا ٌفرض
 الفقرة فً المحدد النطاق ضمن تخفٌضها أو المنع مدة  زٌادة القاضً ٌقرر لم ما ذلك كل ٌطبق

. منها علٌه المحكوم إعفاء أو األولى
 
 

 سنوات، ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس علٌها ٌعاقب اإلقامة لمنع مخالفة كل- 83 المادة

. اإلقامة منع من بقً عما تنقص ال مدة اإلقامة منع من المراقبة الحرٌة ٌبدل أن وللقاضً

 
 

 ادلراقبة احلرية يف- 7 النبذة
 
 
 

 مع ابتبلفه وتسهٌل علٌه المحكوم صبلحٌة من التثبت المراقبة الحرٌة من الؽاٌة- 84 المادة

. المجتمع
 التً المحبلت ارتٌاد عن ٌمسك أن وعلٌه. اإلقامة ومنع الخمارات ارتٌاد من للمنع المراقب ٌخضع

 وٌمكن المعاودة، خشٌة القاضً، علٌه فرضها التً باألحكام ٌتقٌد وأن واألنظمة القوانٌن عنها تنهً
. التدبٌر تنفٌذ أثناء األحكام هذه تعدٌل

 
 

 خاص نص القانون فً ٌرد لم ما سنوات وخمس سنة بٌن المراقبة الحرٌة مدة تراوح- 85 المادة



. مخالؾ
. الشرطة أمرها تولت للمراقبة خاصة هٌبات من تكن لم إذا

. األقل على أشهر ثبلثة كل مرة علٌه المحكوم سٌرة عن تقرٌر القاضً إلى ٌقدم
 
 

 أو القاضً أو القانون علٌه فرضها التً األحكام وخالؾ بالمراقبة علٌه قضً من- 86 المادة

 أن إال سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من التشؽٌل مع  بالحبس علٌه حكم المراقبة من التملص اعتاد
. آخر جزاء على القانون ٌنص

 
 

 الرعاية يف- 8 النبذة
 
 
 

. الدولة بها اعترفت خاصة مإسسات إلى بالرعاٌة ٌعهد- 87 المادة

. علٌه للمحكوم عمبلًا  توفر أن المإسسة على
 قنوة إلٌها ٌسلم أن وٌمكن. والمعونة النصح إلٌه وٌسدون معٌشته طرٌقة بحكمة مندوبوها وٌراقب
. وجه أفضل على مصلحته فً لتستعمل المسرح السجن
 مرة وسلوكه علٌه المحكوم حالة عن تقرٌر بالتدبٌر قضت التً القضابٌة الهٌبة إلى ٌقدم أن وٌجب

. األقل على أشهر ثبلثة كل

 
 

 البالد من اإلخراج يف- 9 النبذة
 
 
 

 فقرة بموجب اللبنانٌة األرض من طرده ٌمكن جنابٌة بعقوبة علٌه حكم أجنبً كل- 88 المادة

. الحكم فً خاصة
. القانون علٌها ٌنص التً الحاالت فً إال طرده ٌمكن فبل جناحٌة بعقوبة علٌه حكم وإذا

. سنة عشرة وخمس ثبلث بٌن تراوح لمدة أو مإبداًا  الببلد من باإلخراج ٌقضً
 
 



 فً الخاصة بوسابله اللبنانٌة األرض ٌؽادر أن بإخراجه قضً الذي األجنبً على- 89 المادة

ًا  عشر خمسة مهلة . ٌوما
ًا  اإلخراج لتدبٌر مخالؾ كل ٌعاقب ًا  أو كان قضابٌا . أشهر ستة الى شهر من بالحبس إدارٌا

 
 

 الوصاية من أو الوالية من اإلسقاط يف- 10 النبذة
 
 
 

 أو الولد على الحقوق جمٌع من الحرمان ٌوجب الوصاٌة من أو الوالٌة من اإلسقاط- 90 المادة

. أمبلكه وعلى الٌتٌم
ًا، أو كامبلًا  اإلسقاط ٌكون ًا  وٌكون جزبٌا . وأٌتام أوالد بعدة أو ٌتٌم أو بولد محصوراًا  أو عاما
. الشخصٌة األحوال ألحكام وفاقاًا  وصً إلى الوصاٌة أو الوالٌة ممارسة تنتقل

 
 

 بعقوبة علٌهم حكم إذا الوصاٌة أو الوالٌة من الوصً أو األم أو األب حرمان ٌمكن- 91 المادة

. الٌتٌم أو الولد على سلطتهم بممارسة جدٌرٌن ؼٌر أنهم وتبٌن جنابٌة
 
 

. نفسه للتدبٌر األشخاص هإالء ٌتعرض- 92 المادة

 الٌتٌم أو الفرع أو الولد بحق اقترفوها جرٌمة أجل من جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة علٌهم حكم إذا- 1
. معه باالشتراك أو
 عن أو تهذٌبه فً تهاونهم عن تسببت جنحة أو جناٌة عهدتهم فً الذي القاصر اقترؾ إذا- 2

. مراقبته إهمال اعتٌادهم
 
 

 سنوات ثبلث بٌن ٌراوح ألجل أو الحٌاة لمدى الوصاٌة أو الوالٌة من اإلسقاط ٌكون- 93 المادة

. سنة عشرة وخمس
 أو عقوبة من الوصً أو األم أو األب على به حكم لما أدنى لمدة به ٌقضً أن حال أي فً ٌمكن وال

. للحرٌة مانعٌن احترازي تدبٌر

 
 

 األعمال  أحد مزاولة من ادلنع يف- 11 النبذة



 
 
 

 قبول على معلق عمل أي أو حرفة أو مهنة أو فن مزاولة من  شخص أي منع ٌمكن- 94 المادة

ًا  اقترفت جرٌمة أجل من جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة علٌه حكم إذا شهادة نٌل على أو  السلطة  خرقا
. العمل لذلك المبلزمة القروض أو المهنة لواجبات

 من بالمنع القضاء  ٌمكن فبل ترخٌص أو شرط أي عن بمعزل ممكنة العمل مزاولة كانت إذا
. القانون علٌها نص التً الحاالت فً إال مزاولته
 والمنع. بترخٌص منوطة العمل مزاولته تكن لم وإن  للمنع المطبوعات قضاٌا فً الناشر ٌتعرض

. نفسها المنع مدة الصحٌفة وقؾ إلى ٌإدي بالمالك أو  به ٌنزل الذي
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 95 المادة

 علٌه حكم قد المجرم كان إذا الحٌاة مدى بها الحكم وٌمكن وسنتٌن، شهر بٌن المنع مدة   تراوح
. ذلك على صراحة القانون نص إذا أو سنوات خمس علٌه تمر لم مبرم بقرار المإقت بالمنع

 أشهر ثبلثة حتى بالحبس علٌها ٌعاقب الؽٌر لحساب أو بالواسطة تمت وإن الممنوع العمل مزاولة
. لٌرة ألؾ مابتً حتى وبالؽرامة

 
 

 السالح محل حق من احلرمان يف- 12 النبذة
 
 
 

 ثبلث بٌن تراوح لمدة أو الحٌاة لمدى  السبلح حمل حق من بالحرمان الحكم ٌمكن- 96 المادة

. سنة عشرة وخمس سنوات
 الترخٌص وٌلؽى حمله أو السبلح  القتناء ترخٌص على ٌحصل أن التدبٌر هذا تناوله من ٌمكن ال

. حٌازته فً كان الذي
. رسم من أداه ما إلٌه ٌرد وال

 
 

 بالعنؾ أو السبلح بواسطة اقترفت جرٌمة أجل من جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة حكم كل- 97 المادة

. ذلك خبلؾ على الحكم ٌنطوي أن إال سنوات ثبلث مدة السبلح حمل حق من الحرمان ٌوجب

 



 
 العينية ادلصادرة يف- 13 النبذة

 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 98 المادة

ًا  ٌكن لم وإن مشروع ؼٌر استعماله أو بٌعه أو اقتناإه أو صنعه كان ما األشٌاء من ٌصادر  ملكا
. حكم إلى المبلحقة تفض لم أو علٌه المحكوم أو علٌه للمدعى

 طابل تحت لتقدٌمه مهلة علٌه المدعى أو علٌه المحكوم منح ضبط قد مصادرته تجب ما ٌكن لم إذا
. القاضً ٌحددها حسبما قٌمته ضعفً أداء

 بالطرٌقة القٌمة وتحصل أداإها الواجب القٌمة لتقدٌر بخبٌر االستعانة االقتضاء عند للمحكمة ٌمكن
. الؽرامة تحصٌل فً المتبعة

 
 

 االحتياطية الكفالة يف- 14 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 99 المادة

 تؤمٌن عقد أو سبلمة ذي كفٌل ربط أو عمومٌة سندات أو المال من مبلػ إٌداع فً االحتٌاطٌة الكفالة
ًا  ًا  أو علٌه المحكوم سلوك لحسن ضمانا . أخرى لجرٌمة تبلفٌا
 نص على القانون ٌشتمل لم ما األكثر على سنوات ولخمس األقل على لسنة الكفالة تفرض أن ٌمكن

. خاص
 عقد ٌضمنه أن ٌجب الذي المبلػ مقدار أو إٌداعه الواجب المبلػ مقدار الحكم فً القاضً ٌعٌن

. لٌرة ألؾ أربعمابة على ٌزٌد أو لٌرة آالؾ خمسة عن ٌنقص أن ٌمكن وال الكفٌل، أو التؤمٌن
 
 

ًا  المراقبة الحرٌة تستبدل- 100 المادة  قبل تإد لم إذا نفسها للمدة االحتٌاطٌة الكفالة من حكما

. أٌام عشرة خبلل األكثر وعلى القاضً حدده الذي التارٌخ
. بالحجز استٌفاإها أمكن معنوٌة هٌبة على  االحتٌاطٌة الكفالة فرضت إذا

 الحكم أمكن الشرعً الهٌبة عمل بوقؾ إال المحددة بالقٌمة ٌفً ال األموال من وجد ما كان فإذا
. بحلها

 



 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 101 المادة

: االحتٌاطٌة الكفالة فرض ٌمكن
. تهوٌل أو تهدٌد أجل من الحكم حالة فً- 1
. نتٌجة إلى ٌفض لم جناٌة على تحرٌض أجل من الحكم حالة فً- 2
 أو عابلته أفراد أو علٌه المجنى إٌذاء إلى علٌه المحكوم ٌعود أن من للخوؾ مجال ثمة كان إذا- 3

. بؤمبلكهم اإلضرار
. النافذ الحكم وقؾ أو التنفٌذ وقؾ حالتً فً- 4
. المراقبة الحرٌة فرض توجب جرٌمة أجل من معنوٌة هٌبة على الحكم حالة فً- 5
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 102 المادة

. تبلفٌه أرٌد الذي الفعل التجربة مدة خبلل ٌقترؾ لم إذا الكفٌل وٌبرأ التؤمٌن وٌشطب الكفالة ترد
 فللؽرامات فللرسوم الشخصٌة للتعوٌضات باألفضلٌة وتخصص الكفالة تحصل العكس حالة وفً
. الدولة لمصلحة ٌصادر منها ٌتبقى وما

 
 

 احملل إقفال يف- 15 النبذة
 
 
 

 شهراًا   برضاه أو صاحبه بفعل جرٌمة فٌه اقترفت الذي المحل بؤقفال الحكم ٌمكن- 103 المادة

. صرٌح بنص ذلك القانون أجاز إذا األكثر على وسنتٌن األقل على
ًا، اإلقفال وٌوجب ًا  حكما  فً ورد ما على نفسه العمل مزاولة من علٌه المحكوم منع سببه، كان أٌا

. 94  المادة
 

 
 

 منع ٌوجب باآلداب مخلة أو جرمٌة أفعال أجل من به قضً الذي المحل إقفال إن- 104 المادة

 أن من بؤمره علمه على استؤجره أو المحل تملك شخص أي أو عابلته أفراد أحد أو علٌه المحكوم
. نفسه العمل فٌه ٌزاول

 ظلوا إذا دٌن أو رهن حق أو امتٌاز حق المحل على لهم من وجمٌع العقار مالك المنع ٌتناول ال
. الجرٌمة عن بمعزل

 
 

 دون إقامته  محل فً استثماره باشر قد المستثمر ألن المحل بإقفال قضً إذا- 105 المادة



 اإلجارة عقد فسخ فً النٌة الحسن المإجر بحق االحتفاظ مع وذلك المحل، بإخبلء الزم ترخٌص
. وضرر عطل كل وفً

 
 

. علٌه مفاعلٌه اقتصرت المستثمر أهلٌة عدم بسبب التدبٌر بهذا قضً إذا- 106 المادة

 
 

 شخص وكل علٌه المحكوم 95  المادة فً علٌها المنصوص للعقوبات ٌتعرض- 107 المادة

. السابقة المواد أحكام  خالؾ إذا ثالث

 
 

 حلها أو العمل عن معنوية ىيئة وقف يف- 16 النبذة
 
 
 

 اإلدارات خبل ما معنوٌة هٌبة وكل جمعٌة أو شركة وكل نقابة كل وقؾ ٌمكن- 108 المادة

 جناٌة وسابلها بإحدى أو باسمها عمالها أو ممثلوها أو إدارتها أعضاء أو مدٌروها اقترؾ إذا العامة
. األقل على حبس بسنتً علٌها ٌعاقب مقصودة جنحة أو
 
 

. السابقة المادة إلٌها أشارت التً الحاالت فً المذكورة الهٌبات حل ٌمكن- 109 المادة

. القانونٌة التؤسٌس بموجبات تتقٌد لم إذا- 1
. الؽاٌة هذه مثل الواقع فً تستهدؾ كانت أو للشرابع مخالفة تؤسٌسها من الؽاٌة  كانت إذا- 2
. الحل طابل تحت علٌها المنصوص القانونٌة األحكام خالفت إذا- 3
. سنوات خمس علٌه تمر لم مبرم قرار بموجب أوقفت قد كانت  إذا- 4
 
 

 أعمال وقؾ ٌوجب وهو األكثر، على وسنتٌن األقل على شهراًا  بالوقؾ ٌقضً- 110 المادة

 المحل عن التخلً دون وٌحول اإلدارة، أعضاء  أو المدٌرون واختلؾ االسم تبدل وأن كافة الهٌبة
. الحسنة النٌة ذي الؽٌر بحقوق االحتفاظ شرط

 مسإول وكل اإلدارة أعضاء أو المدٌرون وٌفقد المعنوٌة، الهٌبة أموال تصفٌة الحل وٌوجب
ًا  . إدارتها أو مماثلة هٌبة لتؤسٌس األهلٌة الجرٌمة،  عن شخصٌا

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 111 المادة



 مبة بٌن تتراوح  وبؽرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس السابقة لؤلحكام مخالفة كل على ٌعاقب
. لٌرة وملٌونً لٌرة ألؾ

 
 

 االحرتازية والتدابري العقوبات حساب يف- 17 النبذة
 
 
 

ًا، ثبلثون والشهر ساعة، وعشرون أربع االحترازي التدبٌر أو العقوبة ٌوم- 112 المادة  وما ٌوما

ًا  مثله إلى ٌوم من حسب الشهر منهما جاوز . الؽربً للتقوٌم وفاقا
 الٌوم ظهٌرة قبل سراحه ٌطلق ساعة وعشرٌن أربع لمدة الموقؾ على بها حكم التً الحالة خبل فٌما

. األخٌر
 
 

 بموجب بتنفٌذها فٌه بدىء الذي الٌوم من تحسب للحرٌة  مقٌدة أو مانعة عقوبة كل- 113 المادة

ًا  أصبح الذي الحكم . مبرما
. أوالًا  أشدها نفذ للحرٌة مانعة عقوبات عدة اجتمعت إذا

. األولى العقوبات البدء فً نفذت للحرٌة مقٌدة وعقوبات للحرٌة مانعة عقوبات اجتمعت وإذا
 
 

ًا، الحكم فٌه أصبح الذي الٌوم منذ المدنً التجرٌد مدة تجري- 114 المادة  القرار كان وإذا مبرما

. 67  بالمادة عمبلًا  تم الذي األخٌر اإللصاق محضر تارٌخ منذ حسبت  ؼٌابٌاًا  صدر قد
ًا  إضافً وجه على به ٌقضً الذي المدنٌة الحقوق بعض من المنع إن  منذ ٌنفذ ،66  للمادة وفاقا

. للحرٌة المقٌدة أو المانعة األصلٌة العقوبة مدة انقضاء
 
 

 التفات ما دون احترازي مؤوى فً بالحجز القاضً الحكم مفاعٌل الحال فً تنفذ- 115 المادة

. ٌقٌدانها أو الحرٌة ٌمنعان آخر احترازي  تدبٌر أي أو أخرى عقوبة أٌة إلى
 العقوبات بعد تنفذ احترازي مؤوى فً الحجز عدا ما للحرٌة المقٌدة أو المانعة االحترازٌة التدابٌر إن

. للحرٌة المانعة
. للحرٌة المانعة االحترازٌة التدابٌر بعد للحرٌة المقٌدة العقوبات تنفذ
 فً األولى بتنفٌذ بدىء للحرٌة مقٌدة احترازٌة  وتدابٌر للحرٌة مانعة احترازٌة تدابٌر اجتمعت إذا

: اآلتً الترتٌب
. التشؽٌل دار فً الحجز العزلة، احترازي، مؤوى فً الحجز- 

 مانعة عقوبة أٌة أو آخر احترازي تدبٌر أي إلى التفات دون تنفذ الببلد من اإلخراج مفاعٌل أن على



. الحقوق من
 
 

 االحتٌاطٌة والكفالة السبلح حمل من والمنع األعمال من عمل مزاولة من المنع أن- 116 المادة

. للحرٌة المانعة االحترازٌة والتدابٌر العقوبات مدة انقضاء بعد تنفذ
 فٌه أصبح الذي الٌوم منذ مفاعٌلها فتنفذ الحقوق من المانعة أو والعٌنٌة االحترازٌة التدابٌر سابر أما

ًا  الحكم . مبرما
 
 

ًا  االحتٌاطً التوقٌؾ ٌحسب- 117 المادة  للحرٌة المقٌدة أو  المانعة العقوبات مدة فً دابما

ًا  القاضً ٌقرره ما بمقدار الؽرامة من وٌحسم . 64و 62و 54 المواد ألحكام وفاقا
. الحكم فً صراحة بذلك القاضً قضى إذا للحرٌة المانعة االحترازٌة التدابٌر مدة من وٌسقط

 
 

 اإلصالح تدابري يف - الثالث الفصل
 
 
 

 عامة اإلصالح تدابري يف- 1 النبذة
 
 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 118 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 119 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 120 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 121 المادة

 



 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 122 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 123 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 124 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 125 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 126 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 127 المادة

 
 

 17/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 128 المادة

 
 

 ادلدنية االلزامات يف - الرابع الفصل
 
 
 

  ادلدنية االلزامات أنواع يف- 1 النبذة
 
 
 

: هً بها القضاء الجزابً القاضً ٌمكن التً المدنٌة االلزامات- 129 المادة

. الرد- 1



. والضرر العطل- 2
. المصادرة- 3
. الحكم نشر- 4
. النفقات- 5
 
 

. الجرٌمة قبل علٌه كانت ما إلى الحال إعادة عن عبارة الرد- 130 المادة

. عفواًا  به الحكم وجب اإلمكان فً الرد كان كلما
. الؽٌر حٌازة فً كان ما رد على المدنً القانون أحكام تجري

 
 

  المواد فً علٌها المنصوص الجرابم إحدى فً الناظرة الجزابٌة المحكمة على- 131 المادة

 أو األموال جمٌع برد بالتبربة قضت ولو عفواًا  تحكم أن ،697 إلى 695 ومن 692و 689
. الدابنٌن كتلة إلى المختلسة األسهم أو الحقوق

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 132 المادة

ًا  136 إلى 134 المواد أحكام تسري-   والضرر العطل على والعقود الموجبات قانون من ضمنا
. الشخصً اإلدعاء طلب على بناء بهما وٌقضى

 استحضر الذي الفرٌق طلب أو علٌه المدعى طلب على بناء بهما ٌقضً أن ٌمكن التبربة حالة وفً
ًا  كمسإول . دعواه فً تجاوز الشخصً المدعً أن تبٌن إذا مدنٌا
 إلى أو الموت إلى أدت جنحة أو جناٌة أجل من وضرر، عطل من ٌمنحه ما أن ٌقرر أن وللقاضً

. ذلك طلبوا إذا ورثته إلى أو علٌه المجنى إلى الحٌاة مدى دخبلًا  ٌدفع العمل، عن دابم تعطٌل
 
 

 االشتراعً والمرسوم 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً  للمرسوم وفقا معدلة- 133 المادة

 1985/ 3/ 23 تارٌخ 21
ًا  العام، الحق ٌسقط-    فً المبرم الحكم قبل اإلسقاط هذا حصل إذا الشخصً، الحق إلسقاط تبعا

ًا، كان وإذا الدعوى  حال فً الشخصٌٌن المدعٌن جمٌع عن وصادراًا  شرط، على معلق وؼٌر صرٌحا
: التالٌة الجرابم فً تعددهم

 
. أموالهم على أو األفراد على الواقعة القباحات فً- 1
 
 والبلدٌات العامة والمإسسات اإلدارات موظفً  ؼٌر األفراد على الواقعة والقدح الذم جرابم فً- 2

 وعلى والوزراء، النواب وعلى صفاتهم أو وظابفهم بسبب الحكم وقضاة المنظمة والهٌبات والجٌش
. األحوال كل فً الدولة ربٌس

 
 أو تعطٌل  إلى الفعل ٌفض لم إذا األفراد على الواقعة واإلٌذاء والجرح الضرب جرابم فً- 3

. أٌام عشرة ٌتجاوز ال العمل عن تعطٌل إلى أفضى



 
ًا  افتراقهما قبل الزوجٌن بٌن الحاصلة الجنح جمٌع فً- 4  والفروع، األصول بٌن الحاصلة إلى قانونا
. المتبنى والولد واألم األب بٌن أو
 
. 673و 671و 670و 658و 651و 650و 647 المواد فً علٌها المنصوص الجنح فً- 5

 عن الشخصً الحق إسقاط ٌإدي علٌهم المدعى تعدد وعند السابقة، الفقرة فً المبٌنة الجرابم وفً
 الجرابم سابر فً أما. نفسه الجرم فً علٌهم المدعى جمٌع عن العام الحق إسقاط إلى أحدهم

 أن دون علٌهم المدعى من أكثر أو بواحد الشخصٌة لحقوقه إسقاطه ٌحصر أن الشخصً فللمدعً
 المادة فً علٌها المنصوص القانونٌة النتابج تترتب وإنما العام الحق دعوى على اإلسقاط هذا ٌإثر
. والعقود الموجبات قانون من 32

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 134 المادة

 طلبه، على بناء الشخصً للمدعً بها الحكم ٌمكن 69  المادة بموجب للمصادرة القابلة األشٌاء  إن
. وبمقدارهما وضرر عطل من له ٌتوجب ما أصل من
 المدعً طلب على بناء- ٌقضً أن فللقاضً ٌضبط لم مصادرته تقرر الذي الشًء كان إذا

 العقود قانون من 251 المادة فً علٌها المنصوص االكراهٌة الؽرامة طابلة تحت بتؤدٌته- الشخصً
. المثل بدل بدفع المجرم على ٌحكم أن أو والموجبات

 
 

 ٌؤمر أن ذلك توجب مصلحته وكانت الشخصً المدعً طلب إذا القاضً ٌمكن- 135 المادة

. علٌه المحكوم نفقة على جرابد عدة أو جرٌدة فً عنه خبلصة بنشر أو برمته الحكم بنشر
 نفسها الشروط فً البراءة حكم بنشر ٌؤمر أن ذلك توجب مصلحته وكانت الظنٌن طلب إذا وٌمكنه

. دعواه فً تجاوز أنه تبٌن إذا الشخصً المدعً نفقة على
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. الخاسر الفرٌق عاتق على النفقات
ًا  الرسوم علٌهم وجبت علٌهم المحكوم تعدد إذا . ذلك خبلؾ القاضً ٌقرر أن إال متساوٌة أقساما

. خاسراًا  ٌكن لم وإن سواه دون سببها من عاتق على الدعوى تفٌد ال التً النفقات جمٌع تبقى
. اإلفبلس بدعوى الخاصة التجارة قانون أحكام ذلك ٌمس ال

. القضابٌة والنفقات الرسوم على 53 المادة فً الواردة التقسٌط قاعدة العامة النٌابة تطبق
 قد التحقٌق سببت التً الجرٌمة كانت إذا والنفقات الرسوم من المدعً أو الشاكً بإعفاء وٌحكم
. فاعلها  معرفة من ٌتمكن لم التحقٌق ولكن فعبلًا  وقعت
 المالٌة وزارة بمعرفة والنفقات الرسوم فتحصل قصره أو ؼٌبته أو علٌه المحكوم وفاة حالة وفً
ًا  . األمٌرٌة األموال تحصٌل لقاعدة وفقا

 
 

 ٌلزم ال ساعة وعشرٌن األربع خبلل فً دعواه أسقط الذي الشخصً المدعً إن- 137 المادة



. اإلسقاط هذا علٌه والمدعى العامة النٌابة إببلغ منذ صرفت التً بالنفقات
 المدعً عاتق على منها ٌبقى قبولها عدم تقرر شخصً حق دعوى أوجبتها التً النفقات إن

. القضٌة ٌفد لم ما الشخصً

 
 

 مشرتكة أحكام- 2 النبذة
 
 
 

ًا  أو كان مادٌاًا  ضرراًا  بالؽٌر تلحق جرٌمة كل- 138 المادة . بالتعوٌض الفاعل تلزم معنوٌا

. اإلعفاء أسباب أحد من استفاد الذي الجرٌمة فاعل على المدنٌة االلزامات تجب
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 تقع شخص ثمة ٌكن لم إذا إال والضرر بالعطل ٌلزم ال تمٌٌز دون الجرٌمة ارتكب الذي المجنون
ًا  والضرر العطل القاضً فٌقدر مبلءة ذي ؼٌر الشخص هذا كان أو عمله تبعة علٌه  ذلك فً مراعٌا
. والعقود الموجبات قانون من األخٌرة فقرتها 122  المادة فً ورد ما على الفرٌقٌن حالة

 
 

ًا  تلزم االضطرار حالة فً المقترفة الجرٌمة- 140 المادة  الضرر بقدر لمنفعته حصلت من مدنٌا

. اتقاه الذي
 
 

. ٌتجزأ ال الرد موجب- 141 المادة

 جرٌمة أجل من علٌهم حكم الذٌن األشخاص جمٌع بالتضامن األخرى المدنٌة االلزامات ٌتحمل
. واحدة

. مشترك لؽرض اقترفت إذا إال المتبلزمة الجرابم التضامن ٌشمل ال
 الدعوى فً حوكموا قد واحدة جرٌمة أجل من علٌهم المحكوم ٌكن لم ما النفقات التضامن ٌشمل وال

. بالنفقات علٌهم المحكوم التضامن من ٌعفً أن حال كل فً وللقاضً نفسها
 
 

ًا  المسإولون ٌدعى- 142 المادة  الجرٌمة فاعل مع متضامنٌن وٌلزمون المحاكمة إلى مدنٌا

 الشخصً المدعً طلب إذا المدنٌة االلزامات بسابر علٌهم وٌحكم للدولة، المتوجبة والنفقات بالردود
. ذلك

 



 

 الجنح إحدى فً تنظران عندما الجزابٌة االستبناؾ ولمحكمة الجنح لمحكمة- 143 المادة

 أن كانت جرٌمة أٌة فً الناظرة الجناٌات ولمحكمة واإلفبلس التقلٌد فصلً فً علٌها المنصوص
 الفرٌق ٌطلبها التً المدنٌة االلزامات بجمٌع بالتبربة قضابها عند المتهم أو الظنٌن على تحكم

ًا  ٌإلؾ الفعل كان إذا المتضرر ًا  جرما . مدنً جرم شبه أو مدنٌا
 
 

 وافٌة ؼٌر علٌه المحكوم أمبلك وكانت المدنٌة وااللزامات الؽرامة اجتمعت إذا- 144 المادة

ًا  المحصل المال توزٌع جرى : التالً للترتٌب وفقا
. المتضرر الفرٌق لمصلحة بها المحكوم المدنٌة االلزامات- 1
. للدولة المتوجبة النفقات- 2
. الؽرامة- 3
 
 

ًا  والنفقات والضرر العطل أداء ٌمكن- 145 المادة ًا  أقساطا  قانون من 300 المادة ألحكام وفاقا

. والموجبات العقود
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 ؼٌر المدنٌة لبللزامات تنفٌذاًا  المدنٌة المحاكمات بقانون عمبلًا  اإلكراهً الحبس  إلى اللجوء ٌمكن
. برده حكم ما ورد الجرابد فً النشر
 ٌوقؾ ٌصٌبه الذي الجزء عن إال علٌه المحكوم حبس ٌجوز ال بالتضامن الحكم حالة وفً

ًا  المحبوسون . خاصة أمكنة فً إكراها

 
 

 اجلزائية األحكام سقوط يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 عامة أحكام- 1 النبذة
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: التالٌة هً تنفٌذها تعلق أو تمنع أو الجزابٌة األحكام تسقط التً األسباب إن
. علٌه المحكوم وفاة- 1
. العام العفو- 2
. الخاص العفو- 3
. ملؽاة- 4
. االعتبار إعادة- 5
. الزمن مرور- 6
. التنفٌذ وقؾ- 7
. ملؽاة- 8

. صبلحٌته نطاق فً الصادرة األحكام إسقاط االستبنافً العام النابب ٌقرر االعتبار، إعادة خبل فٌما
 
 

 لها مفعول ال تعلقها أو تنفٌذها تمنع أو الجزابٌة األحكام تسقط التً األسباب إن- 148 المادة

. والعقود الموجبات قانون ألحكام خاضعة تبقى التً المدنٌة االلزامات على

 
 

 عليو احملكوم وفاة يف- 2 النبذة
 
 
 

. علٌه المحكوم بوفاة الجزابٌة نتابج جمٌع تزول- 149 المادة

ًا  بهما المقضً الحكم وإلصاق ونشر الؽرامات استٌفاء دون وتحول . 68و 67  للمادتٌن وفاقا
 الشخصً للمدعً بها حكم قد المصادرة األشٌاء كانت إذا الشخصٌة المصادرة  على لها مفعول وال
. 104 بالمادة عمبلًا  المحل إقفال على وال العٌنٌة المصادرة على وال

 
 

 العام العفو يف- 3 النبذة
 
 
 

. االشتراعٌة السلطة عن العام العفو ٌصدر- 150 المادة



. إضافٌة فرعٌة أو كانت أصلٌة عقوبة كل وٌسقط
. ذلك على صراحة العفو قانون نص إذا إال اإلصبلحٌة والتدابٌر االحترازٌة التدابٌر ٌشمل وال
. 69 المادة بمقتضى المصادرة واألشٌاء المستوفاة الؽرامات ترد ال
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 اخلاص العفو يف- 4 النبذة
 
 
 

. العفو لجنة رأي استطبلع بعد الدولة ربٌس الخاص العفو ٌمنح- 152 المادة

. العفو من االستفادة ٌرفض أن علٌه للمحكوم ٌمكن ال
ًا  العفو ٌكون أن ٌمكن  أو 170  المادة فً المعٌنة الموجبات من واحد بموجب ٌناط وأن شرطٌا
. بؤكثر

 من الثالثة الفقرة بمقتضى الشخصً المدعً على التعوٌض وجب جناٌة المقترؾ الفعل كان إذا
. سنوات ثبلث أقصاها مهلة فً 170  المادة

 
 

 أو العقوبة مدة بإسقاط أو العقوبة بإبدال ٌكون أن وٌمكن شخصً الخاص العفو- 153 المادة

ًا  بتخفٌضها أو االحترازي التدبٌر ًا  أو كلٌا . جزبٌا
 إلى باإلضافة بها المقضً االحترازٌة والتدابٌر اإلضافٌة أو الفرعٌة العقوبات العفو ٌشمل وال

. ٌمنحه الذي المرسوم فً صرٌح نص بموجب إال أصلٌة عقوبة
 
 

ًا  علٌه حكم قد ٌكن لم من العفو ٌنال ال- 154 المادة ًا  حكما . مبرما

. العفو نٌل دون النافذ الحكم ووقؾ التنفٌذ  وقؾ ٌحول ال
 
 

. تنفٌذهما بمثابة االحترازي التدبٌر أو  العقوبة إسقاط- 155 المادة

 النافذ الحكم ووقؾ التنفٌذ بوقؾ المتعلقة األحكام لتطبٌق المستبدلة أو المسقطة العقوبة مفعول ٌستمر
. اإلجرام واعتٌاد والتكرار االعتبار وإعادة

 
 



 لعقوبات تعرضه جرٌمة ارتكاب  على ثانٌة أقدم علٌه محكوم كل العفو منحة ٌفقد- 156 المادة

. 152  المادة تفرضها التً الواجبات بؤحد أخل إنه قضابً بحكم علٌه ثبت أو التكرار

 
 

 ادلتضرر الفريق صفح يف- 5 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 157 المادة
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 االعتبار إعادة يف- 6 النبذة
 
 
 

 قضابً بقرار االعتبار إعادة منحه ٌمكن جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة علٌه محكوم كل- 159 المادة

:  التالٌة الشروط وفى إذا
 وما العقوبة تنفٌذه على  الجنحة فً سنوات وثبلث الجناٌة فً سنوات سبع انقضى قد ٌكون أن( 1
. الزمن بمرور عنه سقوطها على أو للحرٌة مانع احترازي تدبٌر من ٌبلزمها قد
ًا  القرار فٌه أصبح الذي الٌوم منذ المدة جرت المدنً التجرٌد هً بها المقضً العقوبة كانت إذا  مبرما

. العقوبة هذه أجل انقضاء منذ اإلضافً بالحبس الحكم وعند
 الحبس أجل انقضاء أو األداء ٌوم منذ المدة جرت الؽرامة هً بها المقضً العقوبة كانت إذا

. المستبدل
. المدة ضوعفت االعتبار إعادة منح أن له سبق أو القانونً بالمعنى مكرراًا  علٌه المحكوم كان إذا
. جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة الحق حكم بحقه صدر ٌكون أال( 2

. المدة مجرى ٌقطع العقوبتٌن هاتٌن بإحدى الحق حكم كل
 أو الزمن علٌها مر أو أسقطت أو نفذت قد الحكم علٌها ٌنطوي التً المدنٌة االلزامات تكون إن( 3
. االلزامات بتلك القٌام من معها ٌتمكن لم حالة فً كان أنه علٌه المحكوم ٌثبت أن

. منه أعفً أنه أو ونفقات وفابدة أصبلًا  الدٌن قضى انه ٌثبت أن المفلس على



 صلح أنه عنه اإلفراج بعد علٌه المحكوم سٌرة عن تحقٌق ومن السجن سجبلت من ٌتبٌن أن( 4
. فعبلًا 

 
 

ًا  اعتباره ٌعاد للحرٌة مقٌدة أو مانعة جناحٌة بعقوبة علٌه محكوم كل- 160 المادة  لم إذا حكما

 أو الجبرٌة باإلقامة أو بالحبس آخر بحكم عقوبته انقضاء منذ سنوات سبع خبلل فً علٌه ٌقض
. أشد بعقوبة

ًا  اعتباره ٌعاد الجناحٌة بالؽرامة علٌه محكوم كل  الجناحٌة بالؽرامة آخر بحكم علٌه ٌقض لم إذا حكما
. المستبدل الحبس مدة انتهاء أو األداء منذ سنوات خمس خبلل من أشد بعقوبة أو
 
 

 العقوبات وتسقط الصادرة األحكام جمٌع مفاعٌل للمستقبل تبطل االعتبار إعادة- 161 المادة

. أهلٌة فقدان من عنها ٌنجم وما االحترازٌة والتدابٌر اإلضافٌة أو الفرعٌة
 وقؾ دون تحول أن أو اإلجرام والعتٌاد للتكرار بعد فٌما المذكورة األحكام تحسب أن ٌمكن وال

. التنفٌذ

 
 

 الزمن مرور يف- 7 النبذة
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. االحتراز  وتدابٌر العقوبات تنفٌذ دون ٌحول الزمن مرور
 منع على أو الحقوق من المانعة االحترازٌة والتدابٌر العقوبات على ٌسري ال الزمن مرور أن على

. العٌنٌة والمصادرة اإلقامة
 دعوى على الزمن مرور مجرى ٌوقؾ األولى الدرجة فً  كان ولو الدعوى فً حكم صدور مجرد
ًا  إال ٌسري ٌعود فبل العام الحق . العقوبات قانون من ٌلٌها وما 163 المادة ألحكام وفقا
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. سنة وعشرون خمس المإبدة الجنابٌة والعقوبات اإلعدام عقوبة على الزمن مرور مدة
 وال المحكمة بها حكمت التً العقوبة مدة ضعؾ المإقتة الجنابٌة العقوبات على الزمن مرور مدة

. سنوات عشر عن تنقص أو سنة عشرٌن تجاوز أن ٌمكن
ًا  المدة هذه وتطبق سنوات عشر أخرى جنابٌة عقوبة أٌة على الزمن مرور مدة  عقوبة أٌة على أٌضا

. جناٌة أجل من بها قضً جناحٌة



 ٌكن ولم وجاهٌاًا  صدر إذا إنبرامه تارٌخ ومن ؼٌابٌاًا  صدر إذا الحكم تارٌخ من الزمن مرور ٌجري
ًا  علٌه المحكوم . التنفٌذ من تملصه ٌوم من وإال موقوفا

 نفذت التً العقوبة مدة نصؾ أسقط للحرٌة مقٌدة أو مانعة عقوبة تنفٌذ من علٌه المحكوم تملص إذا
. الزمن مرور من مدة فٌه
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 أن ٌمكن وال المحكمة بها حكمت التً العقوبة مدة ضعؾ الجناحٌة العقوبات على الزمن مرور مدة
. سنوات خمس عن وتنقص سنوات عشر تجاوز

. سنوات خمس أخرى جناحٌة عقوبة أي على الزمن مرور مدة
: الزمن مرور مدة تجري

 فً كان إذا انبرامه تارٌخ ومن األخٌرة، الدرجة فً كان إذا صدوره تارٌخ من الوجاهً الحكم فً
. األولى الدرجة

. إقامته محل فً أو بذاته علً المحكوم تبلٌػ منذ الؽٌابً الحكم وفً
ًا  علٌه المحكوم كان وإذا  العقوبة مدة نصؾ ٌسقط الحالة هذه وفً التنفٌذ، من تفلته ٌوم فمن موقوفا
. الزمن مرور مدة من فٌه نفذت التً

 
 

 المادة فً ذكر ما نحو على تبدآن سنتان المخالفات عقوبات على الزمن مرور مدة- 165 المادة

. السابقة
 
 

. سنوات ثبلث االحترازٌة التدابٌر على الزمن مرور مدة- 166 المادة

 و 115  بالمادتٌن عمبلًا  نافذاًا  االحترازي التدبٌر فٌه أصبح الذي الٌوم منذ إال الزمن مرور ٌبدأ ال
ًا  التدبٌر هذا كان التً العقوبة على الزمن مرور بعد أو 116  عن ٌصدر لم ما ذلك وكل لها، مبلزما

 السبلمة على خطراًا  ٌزل لم علٌه المحكوم أن ٌثبت قرار سبق كما سنوات سبع انقضاء قبل القاضً
. االحترازي التدبٌر تنفٌذ إلى ٌصار بؤن ٌإمر الحالة هذه ففً العامة،
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. األول الٌوم دون من مثله إلى ٌوم من الزمن مرور ٌحسب- 168 المادة

 إرادة عن ٌنشؤ ولم التدبٌر أو العقوبة تنفٌذ دون حال مادي أو قانونً حابل كل الزمن مرور ٌوقؾ
: الزمن مرور وٌقطع. علٌه المحكوم

. التنفٌذ بؽٌة السلطة تجرٌه عمل أي أو علٌه المحكوم حضور( 1
 جرٌمة أو التدبٌر أو العقوبة أوجبت التً للجرٌمة معادلة أخرى جرٌمة علٌه المحكوم ارتكاب( 2

. أهم



. ضعفٌها من أكثر إلى حال كل فً الزمن مرور مدة تطول أن ٌمكن ال أنه على

 
 

 التنفيذ وقف يف- 8 النبذة
 
 
 

 ٌسبق لم إذا تنفٌذها بوقؾ ٌؤمر أن تكدٌرٌة أو جناحٌة بعقوبة القضاء عند للقاضً- 169 المادة

. أشد أو  نوعها من بعقوبة علٌه المحكوم على قضً أن
 طرده تقرر إذا أو حقٌقً إقامة محل لبنان فً له ٌكن لم إذا التنفٌذ وقؾ علٌه المحكوم ٌمنح ال

ًا  ًا  أو قضابٌا . إدارٌا
. االحتراز تدابٌر أو الفرعٌة أو اإلضافٌة العقوبات التنفٌذ وقؾ ٌعلق ال
 
 

: اآلتٌة الواجبات من أكثر أو بواجب التنفٌذ وقؾ ٌنٌط أن للقاضً- 170 المادة

. احتٌاطٌة كفالة علٌه المحكوم ٌقدم أن( 1
. للرعاٌة ٌخضع أن( 2
 الجنحة فً السنتٌن تتجاوز ال مدة فً بعضه أو كله تعوٌضه على الشخصً المدعً ٌحصل أن( 3
. المخالفة فً أشهر الستة أو
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 171 المادة

 علٌه حكم قد ٌكون حسبما سنتٌن أو سنوات خمس مدة فً أقدم شخص كل التنفٌذ وقؾ منحة ٌفقد
 نفسه النوع من بعقوبة أجلها من علٌه ٌقضى أخرى جرٌمة ارتكاب على تكدٌرٌة أو جناحٌة بعقوبة

. السابقة المادة بمقتضى القاضً فرضها التً الواجبات خرق أنه بحكم علٌه ثبت أو أشد بعقوبة أو
 
 

ًا، التجربة مدة انقضاء عند الحكم عند التنفٌذ وقؾ ٌنقض لم إذا- 172 المادة  ٌبقى وال الؼٌا

  والمصادرة احترازي مؤوى فً الحجز خبل ما االحترازٌة والتدابٌر اإلضافٌة للعقوبات مفعول
. 104  المادة فً علٌه المنصوص المحل وإقفال العٌنٌة

 أو النقض دعوى بوشرت قد كانت إذا التجربة مدة انقضاء بعد ولو نقضه ٌمكن التنفٌذ وقؾ أن على
. المذكورة المدة انقضاء قبل الجدٌدة الجرٌمة مبلحقة

 
 



  النافذ احلكم وقف يف- 9 النبذة
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 173 المادة

 
 

 ٌجب للحرٌة مانع احترازي تدبٌر ثمة كان إذا منحه ٌمكن ال النافذ الحكم وقؾ أن- 174 المادة

. واإلضافٌة الفرعٌة العقوبات فً له فعل وال عقوبته مدة انقضاء بعد علٌه بالمحكوم تنفٌذه
 ٌقرر أن إال عقوبته انقضاء حتى الحجز حالة فً وباالعتقال الشاقة باألشؽال علٌه المحكوم  ٌبقى

. ذلك خبلؾ القاضً
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 175 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 176 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 177 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 178 المادة

 
 

 اجلرمية يف - الثالث الباب
 
 
 

 القانوين اجلرمية عنصر يف - األول الفصل
 



 
 

 القانوين الوصف يف- 1 النبذة
 
 
 

 أو جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة علٌها ٌعاقب حسبما مخالفة أو جنحة أو جناٌة الجرٌمة- 179 المادة

. تكدٌرٌة
ًا  علٌها المنصوص األشد للعقوبة األعلى الحد القانونً الوصؾ فً ٌعتبر . قانونا

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 180 المادة

 باألسباب األخذ عند أخؾ عقوبة علٌها المنصوص العقوبة من أبدلت إذا القانونً الوصؾ ٌتؽٌر ال
. المخففة األعذار أو المخففة

 
 

 ادلعنوي اجلرائم اجتماع يف- 2 النبذة
 
 
 

 القاضً ٌحكم أن على الحكم فً جمٌعها ذكرت أوصاؾ عدة للفعل كان إذا- 181 المادة

. األشد بالعقوبة
. الخاص بالنص أخذ خاص ونص الجزابٌة الشرٌعة من عام نص الفعل على انطبق إذا أنه على

 
 

. واحدة مرة إال الواحد الفعل ٌبلحق ال- 182 المادة

 بهذا لوحق أشد  لوصؾ قاببلًا  فؤصبح األولى المبلحقة بعد الجرمٌة الفعل نتابج تفاقمت إذا أنه ؼٌر
ًا  بها المقضً العقوبة كانت فإذا سواها، دون األشد العقوبة وأنفذت الوصؾ   أسقطت أنفذت قد سابقا

. الجدٌدة العقوبة من

 
 



 التربير أسباب يف- 3 النبذة
 
 
 

. تجاوز بؽٌر حق ممارسة فً المرتكب الفعل جرٌمة ٌعد ال-  183 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 184 المادة

 أو  النفس على مثار وال محق ؼٌر تعرض لدفع حالٌة ضرورة به قضت فعل كل حق ممارسة ٌعد
. المعنوي والشخص الطبٌعً الشخص الحماٌة فً وٌستوي ملكه، أو الؽٌر نفس أو الملك

  المادة فً المذكورة الشروط فً العقوبة من الجرٌمة فاعل إعفاء أمكن الدفاع فً تجاوز وقع إذا
228 .

 
 
 

 1964/ 3/ 11 تارٌخ 15739 بالمرسوم المنفذ للقانون وفقا معدلة- 185 المادة

. السلطة عن صادر شرعً ألمر أو قانونً لنص انفاذاًا  المرتكب الفعل جرٌمة ٌعد ال
. شرعٌته من ٌتحقق أن له القانون ٌجز لم إذا الفاعل برر شرعً ؼٌر الصادر األمر كان وإذا

ًا  ٌعتبر : من المعطى الخطً األمر الشرعٌة األوامر من أٌضا
. القضابً التفتٌش هٌبة ربٌس- 1
. المركزي التفتٌش هٌبة ربٌس- 2
. الداخلً األمن قوى عام مدٌر- 3
. العام األمن عام مدٌر- 4

. صبلحٌته ضمن كل
 351 من المواد فً علٌها المعاقب الرشوة جرابم من جرٌمة فً اإلسهام فً بالتظاهر موظؾ إلى
 اإلسهام هذا مبرر ٌكون أن شرط الجرابم، هذه مرتكبً اكتشاؾ بؽٌة العقوبات قانون من 356 إلى

. المتوخاة الؽاٌة األمر بهذا المكلؾ نشاط ٌتعدى ال وأن الجرابم من النوع هذا ضبط
 
 

. القانون ٌجٌزه الذي الفعل جرٌمة ٌعد ال- 186 المادة

: القانون ٌجٌز
. العام العرؾ ٌبٌحه ما نحو على وأساتذتهم آباإهم باألوالد ٌنزلها التً التؤدٌب ضروب( 1
 العلٌل برضى تجري أن شرط الفن أصول على المنطبقة الطبٌة والعبلجات الجراحٌة العملٌات( 2
. الماسة الضرورة حاالت فً أو الشرعٌٌن ممثلٌه رضى أو
. اللعب قواعد روعٌت إذا الرٌاضٌة األلعاب أثناء فً تقع التً العنؾ أعمال( 3
 
 



 برضى اقترؾ إذا جرٌمة ٌعد ال الؽٌر إلرادة لتعرضه علٌه ٌعاقب الذي الفعل إن- 187 المادة

.  له مبلزم أو لوقوعه سابق منه

 
 

 ادلعنوي اجلرمية عنصر يف - الثاين الفصل
 
 
 

 النية يف- 1 النبذة
 
 
 

. القانون عرفها ما على الجرٌمة ارتكاب إرادة النٌة- 188 المادة

 
 

 عدم أو الفعل عن الناشبة الجرمٌة النتٌجة تجاوزت وإن مقصودة الجرٌمة تعد- 189 المادة

. بالمخاطرة فقبل حصولها توقع قد كان إذا الفاعل قصد الفعل
 
 

 مراعاة عدم أو االحتراز قلة أو اإلهمال عن الضار الفعل نجم إذا الخطؤ ٌكون- 190 المادة

. واألنظمة الشرابع
 
 

 عدم أو فعله عدم أو فعله نتٌجة الفاعل ٌتوقع لم سواء مقصودة ؼٌر الجرٌمة تكون- 191 المادة

 بإمكانه أن فحسب  توقعها وسواء ٌتوقعها أن واجبه من أو استطاعته فً وكان المخطبٌن فعله
. اجتنابها

 
 

 الدافع يف- 2 النبذة
 



 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 192 المادة

. ٌتوخاها التً النهابٌة الؽاٌة أو الفعل على الفاعل تحمل التً العلة هو الدافع
. القانون عٌنها التً األحوال فً إال التجرٌم عناصر من عنصراًا  ٌكون وال

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 193 المادة

ًا  كان الدافع أن للقاضً تبٌن إذا : التالٌة بالعقوبات قضى شرٌفا
. اإلعدام من بدالًا  المإبد االعتقال- 
. المإبدة الشاقة األشؽال من بدالًا  سنة عشرة لخمس أو المإبد االعتقال- 
. المإقتة الشاقة األشؽال من بدالًا  المإقت االعتقال- 
. التشؽٌل مع الحبس من بدالًا  البسٌط الحبس- 

. كعقوبة المفروضٌن ونشره الحكم لصق من علٌه المحكوم ٌعفً أن ذلك عن فضبلًا  وللقاضً
ًا  الدافع وٌكون ًا  كان إذا شرٌفا  الشخصٌة واالعتبارات األنانٌة من ومجرداًا  والشهامة بالمروءة متسما

. المادٌة والمنفعة
 
 

 قد البسٌط بالحبس أو المإقت أو المإبد باالعتقال علٌها المعاقب الجرٌمة كانت إذا- 194 المادة

: القاضً أبدل شابن دافع بها أوحى
. المإبدة الشاقة األشؽال المإبد االعتقال من
. المإقتة الشاقة االشؽال المإقت االعتقال من
. التشؽٌل مع الحبس البسٌط الحبس من

 
 

 العقوبة بهذه قضً بالؽرامة علٌها معاقب ؼٌر جرٌمة الكسب بدافع اقترفت إذا- 195 المادة

ًا  القانون فً علٌها المنصوص وبالعقوبة . معا

 
 

 السياسية اجلرائم يف- 3 النبذة
 
 
 

. سٌاسً بدافع الفاعل علٌها أقدم التً المقصودة الجرابم هً السٌاسٌة الجرابم- 196 المادة



 لدافع انقاد قد الفاعل ٌكن لم ما والفردٌة العامة السٌاسٌة الحقوق على الواقعة الجرابم كذلك وهً
. دنًء أنانً

 
 

 أشد من تكن لم ما سٌاسٌة لجرابم المبلزمة أو المركبة الجرابم سٌاسٌة جرابم تعد- 197 المادة

 األمبلك على واالعتداء الجسٌم والجرح كالقتل العام والحق األخبلق حٌث من خطورة الجناٌات
ًا  ًا  أو إحراقا ًا  أو نسفا  وكذلك والعنؾ بالسبلح منها ارتكب ما سٌما وال الجسٌمة والسرقات  إؼراقا

. الجناٌات تلك فً الشروع
 عادات كانت إذا إال سٌاسٌة المتبلزمة أو المركبة الجرابم تعد فبل العصٌان أو األهلٌة الحرب فً أما

. التخرٌب أو البربرٌة أعمال من تكن ولم تمنعها ال الحرب
 
 

ًا  للجرٌمة أن القاضً تحقق إذا- 198 المادة ًا  طابعا : التالٌة بالعقوبات قضى سٌاسٌا

. المإبدة الشاقة األشؽال أو اإلعدام من بدالًا  المإبد االعتقال
 الشاقة األشؽال من بدالًا  المدنً التجرٌد أو الجنابٌة الجبرٌة اإلقامة أو اإلبعاد أو المإقت االعتقال
. المإقتة
. التشؽٌل مع الحبس من بدالًا  الجناحٌة الجبرٌة اإلقامة أو البسٌط الحبس

. الخارجً الدولة أمن على الواقعة الجرابم على األحكام هذه تطبق وال
 
 

 أنانً بدافع ارتكبت قد سٌاسٌة بعقوبة علٌها المعاقب الجرٌمة أن القاضً تحقق إذا- 199 المادة

ًا  علٌها المنصوص العقوبة  من أبدل دنًء . السابقة المادة فً تقابلها التً العقوبة قانونا
. مإبدة شاقة أشؽال ؼٌر إلى تحوٌله ٌمكن ال المإبد االعتقال أن على

 
 

 ادلادي اجلرمية عنصر يف - الثالث الفصل
 
 
 

 احملاولة يف- 1  النبذة
 
 
 



  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 200 المادة

 ٌحل لم إذا نفسها كالجناٌة تعتبر اقترافها إلى مباشرة ترمً بؤفعال بدأت جناٌة الرتكاب محاولة كل
. الفاعل إرادة عن خارجة ظروؾ سوى إتمامها دون
: اآلتً الوجه على القانون فً المعٌنة العقوبات تخفض أن ٌمكن أنه على
 سنوات سبع من المإقتة الشاقة باألشؽال أو المإبدة الشاقة باألشؽال اإلعدام عقوبة تستبدل أن ٌمكن

. سنة عشرٌن إلى
. األقل على سنوات لخمس المإقتة الشاقة باألشؽال المإبدة الشاقة األشؽال تستبدل وأن
. األقل على سنوات لخمس المإقت باالعتقال  المإبد االعتقال تستبدل وأن

. الثلثٌن إلى النصؾ من أخرى عقوبة أي من ٌحط أن وٌمكن
 ذاتها بحد تشكل وكانت اقترفها التً لؤلفعال إال ٌعاقب ال مختاراًا  عنه ورجع فعل فً شرع ومن

. جرابم
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 201 المادة

 بسبب مفعول إلى تفض لم أنها ؼٌر تمت قد جناٌة اقتراؾ إلى الرامٌة األعمال جمٌع كانت إذا
: األتً الوجه على العقوبات تخفٌض أمكن الفاعل بإرادة لها عبلقة ال ظروؾ

. سنة عشرٌن إلى سنوات عشر من المإقتة أو المإبدة الشاقة باألشؽال اإلعدام ٌستبدل أن ٌمكن
. سنة عشرٌن الى سنوات سبع من المإقتة الشاقة باالشؽال المإبدة الشاقة االشؽال تستبدل ان و

 من ٌحط أن وٌمكن سنة عشرٌن إلى سنوات سبع من المإقت باالعتقال المإبد االعتقال ٌستبدل وأن
. نصفها حتى أخرى عقوبة اي

 دون إرادته بمحض الفاعل حال إذا الثلثٌن حتى المادة هذه فً المذكورة العقوبات تخفض أن ٌمكن
. فعله نتٌجة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 202 المادة

 القانون علٌها ٌنص التً الحاالت فً إال الخاببة الجنحة وعلى الجنحة فً المحاولة على  ٌعاقب ال
. صراحة
 فً الثلث وحتى الجنحة محاولة  فً النصؾ حتى تخفٌضها ٌمكن التامة للجنحة المفروضة العقوبة
. الخاببة الجنحة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 203 المادة
 أن على الفاعل ٌجهله مادي ظرؾ بسبب الهدؾ بلوغ اإلمكان فً ٌكن لم وإن المحاولة على ٌعاقب
. فهم ؼٌر من فعله أتى إذا الحالة هذه فً  ٌعاقب ال الفاعل
. جرٌمة ٌكون أنه خطؤ وظن فعبلًا  ارتكب من ٌعاقب ال وكذلك

 
 



 األسباب اجتماع- 2 النبذة
 
 
 

 جهة من الجرمٌة النتٌجة وبٌن جهة من الفعل وعدم الفعل بٌن السببٌة الصلة إن- 204 المادة

 مستقلة كانت أو الفاعل جهلها سواء الحقة أو مقارنة أو سابقة أخرى أسباب اجتماع ٌنفٌها ال ثانٌة
. فعله عن

ًا  مستقبلًا  البلحق السبب كان إذا األمر وٌختلؾ . الجرمٌة النتٌجة ألحداث بذاته وكافٌا
. ارتكبه الذي الفعل لعقوبة إال عرضة الحالة هذه فً الفاعل ٌكون وال

 
 

 ادلادي اجلرائم اجتماع يف- 3 النبذة
 
 
 

 دون األشد العقوبة ونفذت جرٌمة لكل بعقوبة قضى جنح أو جناٌات عدة ثبتت إذا- 205 المادة

. سواها
 أقصى على المإقتة العقوبات مجموع تزٌد ال بحٌث بها المحكوم العقوبات بٌن الجمع ٌمكن أن على

. نصفها بمقدار إال األشد للجرٌمة المعٌنة العقوبة
. لٌفصله القاضً على  األمر أحٌل بها المحكوم العقوبات بجمع أو بإدؼام قضً قد ٌكن لم إذا
 
 

 كان لو كما الفاعل عوقب بها المقصود الشخص ؼٌر على الجرٌمة وقعت إذا- 206 المادة

. ٌقصد كان من بحق الفعل اقترؾ
. السابقة الفقرة فً المذكورة العقوبة على النصؾ زٌادة أمكن كبلهما أصٌب وإذا

 
 

ًا  التكدٌرٌة العقوبات تجمع- 207 المادة . حتما

 
 

 ما األصلٌة العقوبات أدؼمت  وإن االحترازٌة والتدابٌر اإلضافٌة العقوبات تجمع- 208 المادة

. ذلك بخبلؾ القاضً ٌقض لم
ًا  جمعت األصلٌة العقوبات اجتمعت إذا . لها التابعة الفرعٌة العقوبات حكما



 
 

 النشر يف- 4 النبذة
 
 
 

: نشر وسابل تعد- 209 المادة

 أو لؤلنظار معرض أو للجمهور مباح مكان أو عام محل فً حصلت إذا والحركات األعمال- 1
. بالفعل له دخل ال من الفاعل خطؤ بسبب شاهدها

 ال من الحالٌن كبل فً ٌسمعها بحٌث اآللٌة بالوسابل نقبل أو بهما جهر سواء الصراخ أو الكبلم- 2
. بالفعل له دخل
 اذا اختبلفها على والتصاوٌر والشارات واألفبلم والشمسٌة الٌدوٌة والصور والرسوم الكتابة- 3

 أو للبٌع عرضت أو بٌعت أو لؤلنظار معرض أو للجمهور مباح مكان أو عام محل فً عرضت
. أكثر أو شخص على وزعت

 
 

 التبعة يف - الرابع الباب
 
 
 

 ادلسؤولني األشخاص يف - األول القسم
 
 
 

 اجلرمية فاعل يف - األول الفصل
 
 
 

. وإرادة وعً عن الفعل على أقدم قد ٌكن لم ما بعقوبة أحد على ٌحكم ال- 210 المادة



ًا  مسإولة المعنوٌة الهٌبات إن  عندما وعمالها وممثلٌها إدارتها وأعضاء مدٌرٌها أعمال عن جزابٌا
 بالؽرامة إال علٌها الحكم ٌمكن ال وسابلها، بإحدى أو المذكورة الهٌبات باسم األعمال هذه ٌؤتون

. الحكم ونشر والمصادرة
 وأنزلت المذكورة  العقوبة من الؽرامة أبدلت الؽرامة ؼٌر أصلٌة عقوبة على ٌنص القانون كان إذا

. 63 و 60 و 53  المواد فً المعٌنة الحدود فً المعنوٌة بالهٌبات
 
 

. العام السبلم على خطراًا  ٌكن لم ما احترازي تدبٌر بؤحد ٌنزل ال- 211 المادة

 وجود القانون ٌفترض التً الحاالت فً إال الخطر حالة من التثبت بعد االحترازٌة بالتدابٌر ٌقضً
. فٌها الخطر

 على ٌقدم أن ٌخشى كان إذا جرٌمة اقترؾ معنوٌة هٌبة أو شخص كل المجتمع على خطراًا  ٌعد
. القانون علٌها ٌعاقب أخرى أفعال

. العٌنٌة االحتراز تدابٌر لؽٌر المعنوٌة الهٌبات تتعرض ال

 
 

 اجلرمي االشرتاك يف - الثاين الفصل
 
 
 

 الفاعل يف- 1 النبذة
 
 
 

 ساهم أو الجرٌمة تإلؾ التً العناصر الوجود حٌز إلى أبرز من هو الجرٌمة فاعل- 212 المادة

. تنفٌذها فً مباشرة
 
 

. القانون فً لها المعٌنة للعقوبة عرضة الجرٌمة فً شرٌك كل- 213 المادة

ًا  تشدد  عمل أدار أو الجرٌمة فً المساهمة أمر نظم من عقوبة 257  المادة فً الواردة للشروط وفاقا
.  فٌها اشتركوا من

 
 

 فً ورد ما على اآللٌة، بالوسابل المنقول بالكبلم المقترفة الجرٌمة فً الشرٌكان- 214 المادة



 الثالثة الفقرة فً المذكورة الوسابل بإحدى المقترفة الجرٌمة فً أو ،209  المادة من الثانٌة الفقرة
. رضاه دون تم النشر أن األول ٌثبت أن إال والناشر الكتابة أو  الكبلم صاحب هما نفسها المادة من

 
 

 من ٌكن لم فإذا الؽش، مدٌر ناشراًا  ٌعد الصحؾ بواسطة الجرٌمة تقترؾ عندما- 215 المادة

. الصحٌفة تحرٌر ربٌس أو فالمحرر مدٌر
 
 

 منها اإلعفاء أو تخفٌفها أو العقوبة تشدٌد شؤنها من التً المادٌة األسباب مفاعٌل- 216 المادة

ًا   علٌهم وتسري فٌها، والمتدخلٌن الجرٌمة فً الشركاء من كل على تسري  الظروؾ مفاعٌل أٌضا
. الجرٌمة اقتراؾ سهلت التً المزدوجة أو الشخصٌة المشددة

. به تتعلق الذي الشخص إال مفعولها ٌتناول فبل الظروؾ من ذلك سوى ما وأما
 

 
 

 احملرض يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  ٌعد- 217 المادة ًا  ٌحمل أن حاول أو حمل من محرضا  على كانت وسٌلة بؤي آخر شخصا

. جرٌمة ارتكاب
. الجرٌمة ارتكاب على المحرض تبعة عن مستقلة المحرض تبعة إن
 
 

 الجرٌمة كانت سواء تقترؾ أن أراد التً الجرٌمة لعقوبة المحرض ٌتعرض- 218 المادة

ًا  أو ناجزة . ناقصة أو فٌها مشروعا
 حددتها التً بالنسبة العقوبة خففت نتٌجة إلى جنحة أو جناٌة ارتكاب على التحرٌض ٌفض لم إذا

. 2،3،4 الفقرات فً 220  المادة
. قبوالًا  ٌلق لم إذا علٌها ٌعاقب ال مخالفة ارتكاب على التحرٌض

. الجرٌمة فاعل كان لو كما بالمحرض االحترازٌة التدابٌر تنزل

 
 

 وادلخبئني ادلتدخلني يف- 3 النبذة
 



 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 219 المادة

. جنحة أو جناٌة فً متدخبلًا  ٌعد
. الفعل على اإلرشادات هذه تساعد لم وإن القترافها إرشادات أعطى من- 1
. الوسابل من بوسٌلة الفاعل عزٌمة شدد من- 2
. الجرٌمة ٌرتكب أن الفاعل عرض معنوٌة، أو مادٌة لمصلحة ابتؽاء قبل، من- 3
. سهلتها أو الجرٌمة هٌؤت التً األفعال على عاونه أو الفاعل ساعد من- 4
ًا  كان من- 5  أو معالمها إخفاء فً وساهم  الجرٌمة ارتكاب قبل المتدخلٌن أحد أو الفاعل مع متفقا

 وجه عن فٌها اشتركوا  الذٌن من أكثر أو شخص إخفاء أو عنها، الناجمة األشٌاء تصرٌؾ أو تخببة
. العدالة
ًا  كان من- 6  ضد العنؾ أعمال ارتكاب أو الطرق قطع دأبهم الذٌن الجنابٌة األشرار بسٌرة عالما

ًا  لهم وقدم الممتلكات أو األشخاص ضد أو العامة، السبلمة أو الدولة أمن  أو مخبؤ أو مؤوى أو طعاما
ًا  . لبلجتماع مكانا

 
 

 نفسه هو كان لو كما ٌعاقب  الجرٌمة ارتكبت ما مساعدته لوال الذي المتدخل- 220 المادة

. الفاعل
 سنة عشرٌن إلى سنوات عشر من المإقتة أو المإبدة الشاقة باألشؽال فٌعاقبون المتدخلٌن سابر أما
. باإلعدام ٌعاقب الفاعل كان إذا

 نفسها بالعقوبة المتدخلٌن على حكم المإبد االعتقال أو المإبدة الشاقة األشؽال الفاعل عقاب كان وإذا
. سنة عشر خمس إلى سنوات سبع من

. الثلث حتى السدس من  مدتها تخفض أن بعد الفاعل عقوبة بهم تنزل األخرى الحاالت وفً
. الجرٌمة فاعلً أنفسهم هم كانوا لو كما بهم االحترازٌة التدابٌر إنزال وٌمكن

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 221 المادة

 باألمر، عالم وهو  219  المادة من الخامسة الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة خبلل فٌما أقدم، من
 علٌها حصل أو اختلست أو نزعت والتً الؽٌر، ملكٌة فً الداخلة األشٌاء تصرٌؾ أو إخفاء على

 إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب جنحة، أو بجناٌة
. لٌرة ألؾ أربعمابة

 ثلثً العقوبة تتجاوز أن ٌمكن فبل جنحة، عن ناجمة المصرفة أو المخفٌة األشٌاء كانت إذا أنه على
. المذكورة الجنحة لعقوبة األعلى الحد

 
 

  المادة    من 6و 5  الفقرتٌن فً علٌها المنصوص الحاالت خبل فٌما أقدم من- 222 المادة

 عوقب العدالة، وجه عن التواري على ساعده أو جناٌة، اقترؾ أنه ٌعرؾ شخص إخفاء على 219
. سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس



 أو الطالقات، حتى زوجاتهم أو أزواجهم أو فروعهم أو المختببٌن الجناة أصول العقوبة من ٌعفى
. نفسها الدرجات من أصهارهم أو شقٌقاتهم أو أشقاإهم

 
 

 العقاب مانع يف - الثاين القسم
 
 
 

 الغلط يف - األول الفصل
 
 
 

 القانوين الغلط يف- 1 النبذة
 
 
 

ًا  تؤوٌبلًا  إٌاها تؤوٌله أو الجزابٌة الشرٌعة بجهله ٌحتج أن أحد ٌمكن ال- 223 المادة . فٌه مؽلوطا

ًا  ٌعد انه ؼٌر : للعقاب مانعا
. العقوبة فرض علٌها ٌتوقؾ إدارٌة أو مدنٌة شرٌعة على الواقع الؽلط أو الجهل- 1
. نشرها تلت التً الثبلثة األٌام خبلل فً الجرم اقترؾ  إذا جدٌدة بشرٌعة الجهل- 2
 الوضعٌة للقوانٌن مخالفة جرٌمة بوجود األكثر على أٌام ثبلثة منذ لبنان قدم الذي األجنبً جهل- 3
ًا  كان التً الببلد شرابع أو ببلده شرابع علٌها تعاقب ال . فٌها مقٌما

 
 

 ادلادي الغلط يف- 2  النبذة
 
 
 

 الفعل على أقدم من مقصودة جرٌمة فً متدخل أو محرض أو كفاعل ٌعاقب ال- 224 المادة



. للجرٌمة المكونة العناصر أحد على واقع مادي ؼلط بعامل
 من ٌستفٌد ذلك بعكس وهو عنه، مسإوالًا  المجرم ٌكن لم المشددة الظروؾ أحد على الؽلط وقع إذا

. وجوده جهل الذي العذر
. علٌه المجنى هوٌة على الواقع الؽلط حالة فً األحكام هذه تطبق

 
 

ًا  مقصودة ؼٌر لجرٌمة مإلؾ فعل على الواقع الؽلط ٌكون ال- 225 المادة  لم إذا إال لعقاب مانعا

. الفاعل خطؤ عن ٌنتج
 
 

 بإجراء أمر الذي الحكومة فً المستخدم أو العامل، أو العام، الموظؾ ٌعاقب ال- 226 المادة

 رإسابه أمر ٌطٌع أنه مادي ؼلط لسبب اعتقد إذا القانون علٌه ٌعاقب فعل على أقدم أو فعل
. فٌها طاعتهم علٌه وجبت اختصاصهم فً داخلة أمور فً المشروع

 
 

 القاىرة القوة يف - الثاين الفصل
 
 
 

 ادلعنوي اإلكراه ويف الغالبة القوة يف- 1 النبذة
 
 
 

. سبٌبلًا  دفعها إلى ٌستطع لم معنوٌة أو مادٌة قوة أكرهته من على عقاب ال- 227 المادة

. مقصودة ؼٌر جرٌمة كفاعل االقتضاء عند عوقب منه بخطؤ الحالة تلك فً وجد من
 
 

. للعقاب مانعة لٌست والهوى  االنفعال وحاالت المهابة ان- 228 المادة

 فً الفعل على أقدم إذا ٌعاقب ال المشروع الدفاع حق ممارسة فً الجرٌمة فاعل افرط إذا أنه على
. إرادته أو وعٌه قوة معها إنعدمت شدٌد انفعال ثورة

 
 



 الضرورة حالة يف- 2 النبذة
 
 
 

 ؼٌره عن أو نفسه عن به ٌدفع أن إلى الضرورة الجؤته فعل على الفاعل ٌعاقب ال- 229 المادة

ًا  خطراًا  ؼٌره ملك أو ملكه عن أو ًا  جسٌما ًا  الفعل ٌكون أن شرط قصداًا  فٌه هو ٌتسبب لم محدقا  متناسبا
. والخطر

 
 

ًا  علٌه توجب من الضرورة حالة فً ٌعتبر ال- 230 المادة . للخطر ٌتعرض أن قانونا
 

 
 

 ادلنقوصة التبعة ويف التبعة انتفاء يف - الثالث الفصل
 
 
 

 اجلنون يف- 1 النبذة
 
 
 

. اإلرادة أو الوعً أفقدته جنون حالة فً كان من العقاب من ٌعفى- 231 المادة

 
 

 بعدم وقضً سنتٌن الحبس عقابها مقصودة جنحة أو جناٌة اقترافه ثبت من- 232 المادة

. احترازي مؤوى فً  التبربة حكم من خاصة فقرة بموجب حجز العقل فقدانه بسبب مسإولٌته
 المؤوى فً الفاعل بحجز قضً سنتٌن من أقل الحبس عقابها كان أو مقصودة ؼٌر الجنحة كانت إذا

. العامة السبلمة على خطر أنه ثبت إذا االحترازي
 أن وٌمكن بالحجز قضت التً المحكمة تصدره بقرار المجنون شفاء ٌثبت أن إلى الحجز وٌستمر
. تسرٌحه عند المحجوز على المراقبة الحرٌة تفرض

 



 
 العتو يف- 2 النبذة

 
 
 

ًا  الفعل اقتراؾ حٌن كان من- 233 المادة  قوة أنقصت مكتسبة أو وراثٌة عقلٌة بعاهة مصابا

ًا  ٌستفٌد أعماله فً االختٌار أو الوعً ًا  تخفٌضها أو عقوبته إبدال من قانونا . 251  المادة ألحكام وفقا
 
 

 إبدال من واستفاد للحرٌة مقٌدة أو مانعة جناحٌة أو جنابٌة بعقوبة علٌه حكم من- 234 المادة

ًا  تخفٌضها أو العقوبة  ممسوس أنه وثبت العقوبات هذه من بعقوبة علٌه حكم ومن العته، بسبب قانونا
 مكان فً بحجزه الحكم فً قضً العامة السبلمة على خطراًا  وكان الكحول أو المخدرات مدمن أو

. العقوبة مدة أثناء فٌه لٌعالج االحترازي المؤوى من
 التً المحكمة من بقرار المثبت شفابه بعد االحترازي المؤوى من ٌسرح الذي علٌه المحكوم إن

. عقوبته من الباقٌة المدة فٌه تنفذ بحجزه قضت
 المؤوى فً ٌضبط العامة، السبلمة على خطراًا  عقوبته مدة انتهاء بعد علٌه المحكوم ظل إذا

  لجناٌة  علٌه حكم إذا سنوات الخمس تتجاوز ال لمدة نفسها المحكمة من قرار بموجب االحترازي
 قرار صدر إذا المحدد األجل انقضاء قبل علٌه المحجور وٌسرح بجنحة، علٌه حكم إذا والسنتٌن

. خطراًا  ٌبق لم أنه ٌثبت الحق
. تسرٌحه بعد علٌه المحجور على المراقبة الحرٌة تفرض أن وٌمكن

 
 

 بادلخدرات والتسمم السكر يف- 3 النبذة
 
 
 

 فً قاهرة، قوة أو طارىء بسبب الفعل، اقتراؾ حٌن كان من العقوبة من ٌعفى- 235 المادة

.  اإلرادة أو الوعً أفقدته المخدرات أو الكحول عن ناتجة تسمم حالة
. ارتكبها مقصودة ؼٌر جرٌمة كل عن مسإوالًا  هذا كان الفاعل خطؤ عن التسمم حالة نتجت إذا

 إمكان خطؤه بسبب الحالة تلك فً نفسه أوجد حٌن توقع إذا المقصودة الجرٌمة عن مسإوالًا  وٌكون
. جرمٌة أفعاالًا  اقترافه

ًا  عقوبته شددت الجرٌمة ارتكاب بؽٌة قصداًا  الحالة تلك فً نفسه أوجد وإذا . 257  للمادة وفاقا
 



 

 الفاعل وعً قوة طارىء حدث أو قاهرة قوة عن الناتجة التسمم حالة أضعفت إذا- 236 المادة

ًا  تخفٌضها، أو العقوبة إبدال أمكن بعٌد حد إلى إرادته أو . 251  المادة ألحكام وفقا

 
 

 القصر يف - الرابع الفصل
 
 
 

 شاملة أحكام- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة - 237 المادة

 
 

 16/9/1983 تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 238 المادة

 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 239 المادة

 
 

. عشرة الثانٌة ٌتم ولما عمره من السابعة أتم من بالولد القانون هذا ٌعنً- 240 المادة

.  عشرة الخامسة ٌتم ولما عشرة الثانٌة أتم من وبالمراهق
. عشرة الثامنة ٌتم ولما عشرة الخامسة أتم من وبالفتى

 
 

 األوالد يف- 2 النبذة
 
 



 
  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 241 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 242 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 243 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 244 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 245 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 246 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 247 المادة

 
 

  5/2/1948  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 248 المادة

 
 

 تشديدىا أو ختفيفها، أو العقوبة، من اإلعفاء أسباب يف - الثالث القسم
 
 
 

 األعذار يف - األول الفصل
 
 



 
 احمللة األعذار يف- 1 النبذة

 
 
 

. القانون عٌنها التً الحاالت فً إال الجرٌمة على عذر ال- 249 المادة

 
 

. عقاب كل من المجرم ٌعفً المحل العذر إن- 250 المادة

. العزلة  خبل ما االحتراز وتدابٌر اإلصبلح تدابٌر االقتضاء عند به تنزل أن ٌمكن أنه على

 
 

 ادلخففة األعذار يف- 2 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 251 المادة

: مخفؾ عذر على القانون ٌنص عندما
 إلى العقوبة حولت المإبد االعتقال أو المإبدة الشاقة األشؽال أو اإلعدام توجب جناٌة الفعل كان إذا

. األكثر على سنوات وسبع األقل على سنة الحبس
. سنوات خمس إلى أشهر ستة من الحبس كان األخرى الجناٌات إحدى ٌإلؾ الفعل كان وإذا

. اشهر ستة العقوبة تجاوز فبل جنحة الفعل كان اذا و
. التكدٌرٌة الؽرامة نصؾ إلى العقوبة تخفٌؾ القاضً أمكن مخالفة الفعل كان وإذا

 لو العزلة خبل ما االحتراز تدابٌر من له ٌتعرض كان ما المخفؾ العذر من بالمستفٌد تنزل أن ٌمكن
. القانون علٌها نص التً بالعقوبة علٌه قضً كان

 
 

 ناتج شدٌد ؼضب بثورة علٌها أقدم الذي الجرٌمة فاعل المخفؾ العذر من ٌستفٌد- 252 المادة

. علٌه المجنى أتاه الخطورة من جانب وعلى محق ؼٌر عمل عن

 
 



 ادلخففة األسباب يف - الثاين الفصل
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 253 المادة

: المحكمة قضت مخففة أسباب قضٌة فً وجدت إذا
. سنة عشرٌن إلى سنٌن سبع من المإقتة الشاقة األشؽال أو المإبدة الشاقة باألشؽال اإلعدام من بدالًا 

. سنوات خمس من أقل ال المإقتة الشاقة باألشؽال المإبدة الشاقة األشؽال من وبدالًا 
 عقوبة كل تخفض أ، ولها سنوات خمس من أقل ال المإقت باالعتقال المإبد االعتقال من وبدالًا 

 إلى العقوبة تخفض أن ولها. ذلك  ٌجاوز األدنى حدها كان إذا سنوات ثبلث حتى أخرى جنابٌة
 على سنة بالحبس معلل بقرار تستبدلها أن أو سنوات ثبلث األدنى حدها ٌجاوز ال كان إذا النصؾ

. التكرار حالة خبل فٌما األقل
 
 

 تخفض أن فلها جنحة، ارتكب من لمصلحة المخففة األسباب المحكمة أخذت إذا- 254 المادة

. 53و 52و 51  المواد فً المبٌن األدنى حدها إلى العقوبة
 التكرار حالة خبل ما فً تحول ان او الجبرٌة االقامة من و الحبس من الؽرامة تبدل ان لها و

. معلل بقرار تكدٌررٌة عقوبة الى الجناحٌة العقوبة
 
 

 من على بالؽرامة أو 61و 60  المادتٌن فً المبٌن األدنى العقوبة بحد الحكم ٌمكن- 255 المادة

. مخففة أسباب فٌها تبٌن مخالفة ارتكب
 
 

ًا  تعلٌبلًا  معلبلًا  المخففة األسباب المانح القرار ٌكون أن ٌجب التكرار، حالة فً- 256 المادة  خاصا

. المخالفات أو الجنح أو الجناٌات فً سواء

 
 

 ادلشددة األسباب يف - الثالث الفصل
 
 
 

 عامة ادلشددة األسباب يف- 1 النبذة



 
 
 

 على العقوبة تشدٌد المذكور السبب أوجب مشدد، بسبب مفعول القانون ٌعٌن لم إذا- 257 المادة

: التالً الوجه
 وتضاعؾ النصؾ إلى الثلث من مإقتة عقوبة كل وتزاد المإبدة الشاقة األشؽال من اإلعدام ٌبدل

. الؽرامة

 
 

 التكرار يف- 2 النبذة
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 258 المادة

ًا  المإبدة الشاقة باألشؽال علٌه حكم من ًا  حكما  قضً نفسها العقوبة توجب أخرى جناٌة وارتكب مبرما
. باإلعدام علً
ًا  علٌه حكم ومن ًا  حكما  أخرى جناٌة وارتكب المإقت االعتقال أو المإقتة الشاقة باألشؽال مبرما

ًا  عشر خمسة مرور قبل نفسها العقوبة توجب  ٌحكم علٌها الزمن مرور أو العقوبة انقضاء على عاما
 العقاب لهذا األقصى الحد إببلغ االقتضاء عند وٌمكن. مثله إضافة مع ٌستحقه الذي بالعقاب علٌه
. سنة ثبلثٌن أي ضعفٌه إلى
 على حكم المدنً بالتجرٌد أو الجبرٌة اإلقامة أو باإلبعاد الحكم توجب الثانٌة الجرٌمة كانت وإذا

. 38 المادة فً الوارد الترتٌب حسب واحدة درجة تعلوها التً بالعقوبة الفاعل
 
 

ًا  لجناٌة علٌه حكم من- 259 المادة ًا  حكما  مضً قبل وارتكب، جناحٌة أو  جنابٌة بعقوبة مبرما

 ٌتعرض الحبس، عقابهما جنحة أو جناٌة علٌها، الزمن مرور أو العقوبة انقضاء على أعوام سبعة
. ضعفٌها حتى علٌها المنصوص العقوبة ألقصى
 الجنحة فبة من جنحة فً به وقضً األقل على حبس سنة األول الحكم بلػ إذا كذلك األمر وٌكون
. الثانٌة

 األقل على تعادل مدة بالحبس المكرر على حكم السنة دون قببلًا  بها قضً التً العقوبة كانت وإذا
 علٌها نص التً العقوبة ضعفً هذا األدنى الحد رفع ٌجاوز ال أن على السابقة العقوبة ضعفً
. القانون
 بعقوبة أو جنابٌة بعقوبة قضى قد األول الحكم كان إذا الجبرٌة اإلقامة من البسٌط الحبس وٌبدل

. الؽرامة ؼٌر جناحٌة



 أمكن ثانٌة التكرار وقع وإذا. كانت جناحٌة عقوبة بؤي حكم سبقها قد كان إذا الؽرامة وتضاعؾ
ًا  وبالؽرامة أشهر ثبلثة حتى بالحبس الحكم . معا

 
 

 عقوبات لتطبٌق واحدة فبة من التالٌة البنود من بند كل فً المبٌنة الجنح تعتبر- 260 المادة

. المتدخل أو المحرض أو الفاعل، صفة لمقترفها كان سواء السابقة، المادة فً الواردة التكرار
. القانون هذا من واحد فصل فً علٌها المنصوص المقصودة الجنح( 1
(. السابع الباب )لؤلخبلق المنافٌة الجنح( 2
(. الثامن الباب )األشخاص على الواقعة المقصودة الجنح( 3
. العامة القوة أو السلطة رجال أو األفراد على الواقعة وكبلمٌة جسدٌة من العنؾ أعمال( 4
. المقصودٌن ؼٌر والجرح القتل( 5
. الخطرٌن األشخاص باب فً المذكورة الجنح( 6
. الملك على واقعة فً المقصودة الجنح( 7
. نفسها الجنحة وتلك ارتكبوها الذٌن األشخاص إخفاء أو جنحة عن الناجمة األشٌاء إخفاء( 8
ًا  سٌاسٌة تعد التً أو السٌاسٌة الجنح( 9  .197 و 196  للمادتٌن وفقا
. شرٌؾ ؼٌر واحد بدافع المقترفة الجنح( 10

 
 

ًا  حكم علٌه حكم الذي المخالؾ إن- 261 المادة  من أو نفسها للمخالفة السنة تبلػ لم مدة من مبرما

. القانون علٌها نص التً العقوبة بضعفً ٌعاقب واحد نظام ألحكام أخرى مخالفة أي أجل
ًا  وبالؽرامة بالتوقٌؾ ٌقضً أن أمكن نفسها المدة فً ثانٌة التكرار وقع إذا  التً األحوال جمٌع فً معا

. وحدها الؽرامة على فٌها نص

 
 

 اإلجرام اعتياد يف- 3 النبذة
 
 
 

ًا  دابم، نفسً استعداد على اإلجرامً عمله ٌنم الذي هو المعتاد المجرم- 262 المادة  كان فطرٌا

ًا، أو . الجنح أو الجناٌات الرتكاب مكتسبا
 
 

 قبل علٌه، وحكم  مقصودة، جنحة أو لجناٌة الؽرامة ؼٌر بعقوبة علٌه قضً من- 263 المادة

 سنة لمدة للحرٌة مانعة بعقوبة علٌها، الزمن مرور أو عقوبته مدة انتهاء على سنوات خمس انقضاء
 وأنه لئلجرام اعتٌاده ثبت إذا بالعزلة علٌه ٌحكم أخرى، مقصودة جنحة أو جناٌة فً األقل على



. العامة السبلمة على خطر
 
 

 259 و 258  بالمادتٌن عمبلًا  الؽرامة ؼٌر بعقوبة علٌه محكوم معتاد مجرم كل- 264 المادة

ًا  ٌعتبر  للحرٌة مانعة بعقوبة علٌه حكم إذا بالعزلة علٌه وٌقضى العامة السبلمة على خطر أنه حكما
. آخر قانونً تكرار أجل من

 فٌها تحسب ال سنة عشرة خمس خبلل فً علٌه صدر اإلجرام معتاد كل خص ما فً كذلك واألمر
. االحترازٌة والتدابٌر العقوبات تنفٌذ فً قضاها التً المدة

 من كل ٌكون أن شرط مقصودة جنح عن أو بعذر اقترفت جناٌات عن بالحبس أحكام أربعة أما
ًا  السابقة بالجرٌمة الحكم أصبح أن بعد اقترفت قد األخٌرة الثبلث الجرابم . مبرما

 الجنحة قبل الجناٌة وقعت سواء جنابٌة بعقوبة وحكم السابقة الفقرة فً المبٌنة كاألحكام حكمان وأما
. بعدها أو
 
 

 أثناء فً ارتكب بالعزلة علٌه محكوم كل األقل على سنوات سبع للعزلة ٌستهدؾ- 265 المادة

 قضً مقصودة جنحة أو جناٌة عنه اإلفراج تلت التً سنوات الخمس خبلل فً أو السجن فً إقامته
. أشد بعقوبة أو واحدة سنة بالحبس أجلها من علٌه

 

 
 

  السابقة النبذات تشمل أحكام
 
 
 

 من على الببلد من واإلخراج اإلقامة ومنع المدنٌة الحقوق من بالمنع الحكم ٌمكن- 266 المادة

. للحرٌة مانعة جناحٌة بعقوبة كمكرر علٌه حكم من أو لئلجرام اعتٌاده ثبت
 
 

 أو بالحبس أو الجبرٌة باإلقامة علٌه المحكوم والمكرر اإلجرام بالمعتاد ٌنزل- 267 المادة

 زٌادة القاضً  ٌقرر أن إال سنوات خمس لمدة المراقبة الحرٌة تدبٌر عنه اإلفراج عند أشد بعقوبة
. منها علٌه المحكوم إعفاء أو بها، الجبرٌة اإلقامة إبدال أو تخفٌضها أو مدتها
 المقضً للمدة المراقبة الحرٌة بتدبٌر 3 و 2  فقرتها 82  بالمادة عمبلًا  به المحكوم اإلقامة منع ٌدؼم

. بها

 
 



 السابقة الفصول تشمل أحكام
 
 
 

: التالً الترتٌب على للعقوبة المخففة أو المشددة األسباب أحكام تسري- 268 المادة

. المادٌة المشددة األسباب
. األعذار
. الشخصٌة المشددة األسباب
. المخففة األسباب

 
 

 العقوبة  على المخففة أو المشددة األسباب من كل مفعول الحكم فً القاضً ٌعٌن- 269 المادة

. بها المقضً

 
 

 اجلرائم يف - الثاين الكتاب
 
 
 

 الدولة أمن على الواقعة اجلرائم يف - األول الباب
 
 
 

 بوسابل جناٌة ارتكاب على أكثر أو شخصٌن بٌن تم اتفاق كل مإامرة ٌدعى- 270 المادة

. معٌنة
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 271 المادة

ًا  للجرٌمة المإلؾ الفعل كان سواء الدولة أمن على االعتداء ٌتم ًا  أو تاما . المحاولة طور فً أو ناقصا
 
 



 البدء قبل بها السلطة وأخبر الدولة أمن على بمإامرة اشترك من العقوبة من ٌعفى- 272 المادة

. للتنفٌذ مهٌؤ فعل بؤي
ًا  إال العذر ٌكون فبل به بدئ أو كهذا فعل اقترؾ إذا . مخففا

 الدولة أمن على أخرى بجناٌة أو بمإامرة السلطة أخبر الذي المجرم مخفؾ عذر من ٌستفٌد كذلك
 الذٌن على أو اآلخرٌن المجرمٌن على- المبلحقات مباشرة بعد ولو- القبض أتاح أو إتمامها قبل

. مخبؤهم ٌعرؾ
. المحرض على المادة هذه أحكام تطبق ال

 
 

 اخلارجي الدولة أمن على الواقعة اجلنايات يف - األول الفصل
 
 
 

 اخليانة يف- 1 النبذة
 
 
 

. باإلعدام عوقب العدو صفوؾ فً لبنان على السبلح حمل لبنانً كل- 273 المادة

 عوقب لبنان ضد عدوان أعمال على الحرب زمن فً أقدم معاد، جٌش  إلى ٌنتم لم وإن لبنانً كل
. المإبدة الشاقة باألشؽال

 لبنان ضد عدوان عمل أي قبل عنه ٌنفصل ولم معاد جٌش فً كانت صفة بؤي تجند لبنانً كل
. األجنبٌة الجنسٌة بتجنٌده اكتسب قد ٌكن وإن المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب

 
 

 مباشرة إلى لٌدفعها بها اتصل أو أجنبٌة دولة لدى  الدسابس دس لبنانً كل- 274 المادة

. المإبدة الشاقة باألشؽال عوقب ذلك إلى الوسابل لها لٌوفر أو لبنان على العدوان
. باإلعدام عوقب نتٌجة إلى فعله أفضى وإذا

 
 

 فوز على كان وجه بؤي لٌعاونه به اتصل أو العدو لدى الدسابس دس لبنانً كل- 275 المادة

. باإلعدام عوقب قواته
 
 



 الدفاع شل قصد كانت وسٌلة بؤي  أقدم لبنانً كل المإبدة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 276 المادة

 والذخابر واألدوات الهوابٌة والمركبات والبواخر والمصانع بالمنشآت األضرار على الوطنً،
 الستعمال المعدة أو العسكري الطابع ذات األشٌاء بكل عامة وبصورة المواصبلت وسبل واألرزاق

. له التابعة القوات أو الجٌش
. نفس تلؾ إلى أفضى أو نشوبها توقع عند أو الحرب زمن فً الفعل حدث إذا باإلعدام ٌقضى

 
 

 أو بؤعمال حاول لبنانً كل األقل على سنوات خمس المإقت باالعتقال ٌعاقب- 277 المادة

 أن أو أجنبٌة دولة إلى لٌضمه اللبنانٌة األرض من جزءاًا  ٌقتطع أن ذلك بؽٌر أو كتابات أو خطب
ًا  ٌملكها ًا  امتٌازاًا  أو حقا . اللبنانٌة بالدولة خاصا

ًا  الفعل ارتكابه عند الفاعل كان إذا  المادتٌن فً إلٌها المشار المنظمات أو الجمعٌات إحدى إلى منتمٌا
. مإبداًا  باالعتقال عوقب 318و 298

 
 
 

 21/2/1975  تارٌخ 6/75  للقانون وفقا معدلة- 278 المادة

ًا  قدم لبنانً كل ًا  أو مسكنا ًا  أو طعاما  أو لبلستكشاؾ ٌعمل األعداء جنود من لجندي أو لجاسوس لباسا
 أو الجواسٌس هإالء أحد مع اتصاالًا  أجرى أو الهرب على ساعده أو األعداء عمبلء من لعمٌل
. المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب أمره من بٌنة على وهو العمبلء أو الجنود

.  المإقت باالعتقال عوقب المعتقلٌن العدو رعاٌا احد او حرب اسٌر فرار سهل لبنانً كل
 
 

ًا  ترفض- 279 المادة  دولة على الفعل وقع إذا النبذة هذه فً علٌها المنصوص العقوبات أٌضا

. مقامها تقوم دولٌة وثٌقة أو تحالؾ معاهدة بلبنان تربطها
 
 

 الذٌن األجانب 278 إلى  274  المواد فً المقصود بالمعنى اللبنانٌٌن منزلة ٌنزل- 280 المادة

. فعلً سكن إقامة محل لبنان فً لهم

 
 

 التجسس يف- 2 النبذة
 
 
 

 وثابق أو أشٌاء على الحصول قصد محظور، مكان إلى الدخول حاول أو دخل من- 281 المادة

ًا  مكتومة تبقى أن ٌجب معلومات أو  وإذا األقل على سنة بالحبس عوقب الدولة سبلمة على حرصا



. المإقتة الشاقة فباألشؽال التجسس بقصد سعى
 
 

 استحصل أو السابقة المادة فً ذكرت كالتً معلومات أو وثابق أو أشٌاء سرق من- 282 المادة

. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب علٌها
. المإبدة الشاقة األشؽال العقوبة كانت أجنبٌة دولة  لمنفعة الجناٌة اقترفت إذا
 
 

 281  المادة فً ذكرت كالتً المعلومات أو الوثابق بعض حٌازته فً كان من- 283 المادة

. سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس عوقب مشروع سبب دون أفشاه أو فؤبلؽه
. أجنبٌة دولة لمنفعة ذلك أبلػ إذا األقل على سنوات خمس المإقتة الشاقة األشؽال وٌعاقب

ًا  كونه بصفة واألشٌاء المعلومات من ذكر بما ٌحتفظ المجرم كان إذا ًا  أو عامبلًا  أو موظفا  فً مستخدما
 الشاقة واألشؽال األولى الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً المإقت االعتقال فعقوبته الدولة

. الثانٌة الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً المإبدة
 من الحبس العقوبة كانت مقصود ؼٌر خطؤ إال ذكرهم السابق األشخاص أحد على ٌإخذ لم إذا

. سنتٌن إلى شهرٌن
 
 

 شددت معادٌة دولة لمصلحة النبذة هذه فً علٌها المنصوص الجرابم اقترفت إذا- 284 المادة

ًا  العقوبات . 257 المادة ألحكام وفاقا

 
 

 بالعدو ادلشروعة غري الصالت يف- 3 النبذة
 
 
 

 والقانون 6/3/1964  تارٌخ 15698 بالمرسوم الصادر للقانون وفقا معدلة- 285 المادة

 27/5/1993 تارٌخ 239
 وكل لبنانً كل لبنانٌة لٌرة ألؾ مابتً عن تنقص ال  وبؽرامة األقل على سنة بالحبس ٌعاقب

 أو تجارٌة صفقة على مستعار  شخص بواسطة أو مباشرة ٌقدم أن حاول أو أقدم لبنان ساكن شخص
. العدو ببلد ساكن شخص مع أو العدو رعاٌا أحد مع مقاٌضة أو بٌع أو شراء صفقة أي
 أو مباشرة ٌدخل العربٌة الدول رعاٌا من لبنان فً شخص وكل لبنانً كل العقوبة بذات ٌعاقب- 

 المقصود ٌكن لم وإن حتى العدو ببلد المسبقة اللبنانٌة الحكومة موافقة وبدون مباشرة ؼٌر بصورة
. المادة هذه من السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص األعمال أحد دخوله من

 



 

 فً ساهموا إذا األشخاص من فٌها ذكر من السابقة المادة فً الوارد العقاب ٌستحق- 286 المادة

. الوسابل من بوسٌلة المالٌة أعمالها سهلوا أو معادٌة دولة لمنفعة اكتتاب أو قرض
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 287 المادة

 عوقب حارس إلى بها المعهود رعاٌاها أحد أموال أو معادٌة دولة أموال اختلس أو أخفى من
. لٌرة ألؾ مابتً أقلها وبؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس

 
 

  الدويل بالقانون ادلاسة اجلرائم يف- 4 النبذة
 
 
 

: المإقت باالعتقال ٌعاقب- 288 المادة

. الحرب فً حٌادها على للمحافظة الدولة اتخذتها التً التدابٌر خرق من
 أو عدابٌة أعمال لخطر لبنان فعرض الحكومة تجزها لم خطب أو كتابات أو أعمال على أقدم من

. أموالهم على أو علٌهم تقع ثؤرٌة ألعمال اللبنانٌٌن عرض أو أجنبٌة بدولة صبلته عكر
 
 

 أن قصد اللبنانٌٌن الرعاٌا أحد علٌه ٌقدم أو اللبنانٌة األرض فً ٌقع اعتداء كل- 289 المادة

 باالعتقال علٌه ٌعاقب أرضها من جزءاًا  ٌقتطع أو حكومتها أو أجنبٌة دولة دستور بالعنؾ ٌؽٌر
. المإقت

. األقل على سنة الحبس توجب الذكر السالفة الجناٌات إحدى إلى ترمً التً المإامرة إن
 
 

 دولة سبٌل فً للقتال جنوداًا  الحكومة موافقة دون اللبنانٌة األرض فً جند من- 290 المادة

. باإلبعاد أو المإقت باالعتقال عوقب أجنبٌة
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 291 المادة

 ٌقع تحرٌض كل على لٌرة ألؾ أربعمابة تجاوز ال وبؽرامة سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب
 من أجنبٌة دولة جنود لحمل 288  المادة فً المذكورة الوسابل بإحدى لبنانً به ٌقوم أو لبنان فً

. العصٌان أو الفرار على الجو أو البحر أو البر جنود
 



 

: التالٌة الجرابم أجل من المتضرر الفرٌق شكوى على بناء نفسها بالعقوبات ٌعاقب- 292 المادة

. عبلنٌة الوطنً شعارها او علمها او جٌشها او اجنبٌة دولة تحقٌر
. لبنان فً السٌاسً ممثلها أو وزرابها أو أجنبٌة دولة ربٌس تحقٌر
 ٌجوز ال لبنان فً السٌاسً ممثلها أو وزرابها أو أجنبٌة دولة ربٌس على عبلنٌة الواقع الذم أو القدح
. الذم موضوع كان الذي الفعل إثبات

 
 

 دولة ربٌس على لبنانً بفعل أو اللبنانٌة األرض فً المقترفة الجرٌمة كانت إذا- 293 المادة

 العقوبة شددت خاصة عقوبة طابلة تحت تقع ال لبنان فً السٌاسً ممثله أو وزرابه أحد أو أجنبٌة
. 257  المادة فً ذكر ما نحو على القانونٌة

 
 

 أو الشؤن ذات الدولة قوانٌن فً كان إذا إال 293  إلى 289  مواد أحكام تطبق ال- 294 المادة

. مماثلة أحكام معها المعقود االتفاق فً

 
 

 القومي الشعور ومن الدولة ىيبة من النيل يف- 5 النبذة
 
 
 

 أضعاؾ إلى ترمً بدعاٌة نشوبها توقع عند أو الحرب زمن فً لبنان فً قام من- 295 المادة

. المإقت باالعتقال عوقب المذهبٌة أو العنصرٌة النعرات إٌقاظ الى أو القومً الشعور
 
 

 كاذبة أنها ٌعرؾ أنباء عٌنها األحوال فً لبنان فً نقل من نفسها العقوبة ٌستحق- 296 المادة

. األمة نفسٌة توهن أن شؤنها من فٌها مبالػ أو
. األقل على أشهر ثبلثة الحبس فعقوبته صحٌحة األنباء هذه ٌحسب الفاعل كان إذا
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 297 المادة

ًا  أو كاذبة أنباء األمر من بٌنة على وهو الخارج فً ٌذٌع لبنانً كل  من تنال أن شؤنها من فٌها مبالؽا
 ألؾ مبة بٌن تتراوح وبؽرامة األقل على أشهر ستة بالحبس ٌعاقب المالٌة مكانتها من أو الدولة هٌبة
. لٌرة وملٌون لٌرة

. الحكم بنشر تقضً أن المحكمة وٌمكن



 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 298 المادة

 دولً طابع ذات اجتماعٌة أو سٌاسٌة جمعٌة فً االنخراط على الحكومة إذن دون لبنان فً أقدم من
 سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من الجبرٌة اإلقامة أو بالحبس عوقب النوع هذا من منظمة فً أو

. لٌرة ألؾ وخمسمابة ألؾ خمسٌن بٌن تتراوح وبؽرامة
 السنة عن  عملٌة وظٌفة المذكورتٌن المنظمة أو الجمعٌة فً تولً من عقوبة تنقص أن ٌمكن ال

ًا  . ؼرامة لٌرة ألؾ المابتً وعن جبرٌة إقامة أو حبسا

 
 

 ادلتعهدين جرائم يف- 6 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 299 المادة

 أو تعهد عقد علٌه ٌفرضها التً الموجبات جمٌع نشوبها توقع عند أو الحرب زمن فً ٌنفذ لم من
 ٌعاقب األهلٌن تموٌن أو العامة الدولة ومصالح الوطنً بالدفاع تتعلق خدمات تقدٌم أو استصناع
 عن تنقص ال أن على وضعفٌها المنفذ ؼٌر الموجب قٌمة بٌن تتراوح وبؽرامة المإقت باالعتقال

. لٌرة ملٌون
ًا  التنفٌذ عدم كان إذا  المعٌنة الؽرامة عن فضبلًا  بالحبس الفاعل عوقب مقصود ؼٌر خطؤ عن ناجما
. السابقة الفقرة فً

. إال لٌس تؤخر قد التنفٌذ كان إذا المادة هذه فً علٌها المنصوص  العقوبات نصؾ ٌخفض
ًا  كان آخر شخص أي على السابقة بفوارقها العقوبات هذه وتفرض  فً أو العقد تنفٌذ عدم فً سببا

. تنفٌذه تؤخٌر
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 300 المادة

 باألشؽال علٌه ٌعاقب السابقة المادة فً إلٌها المشار العقود بشؤن  نفسها األحوال فً ٌقترؾ ؼش كل
 أضعاؾ وثبلثة المجرم جناه الذي المشروع ؼٌر الربح ضعفً بٌن تتراوح وبؽرامة المإقتة الشاقة
. لٌرة ملٌون عن تنقص ال أن على

 
 

 الداخلي الدولة أمن على الواقعة اجلرائم يف - الثاين الفصل
 



 
 

 الدستور على الواقعة اجلنايات يف- 1 النبذة
 
 
 

 مشروعة ؼٌر بطرق الدولة دستور تؽٌٌر ٌستهدؾ الذي االعتداء على ٌعاقب- 301 المادة

. األقل على سنوات خمس المإقت باالعتقال
. العنؾ إلى الفاعل لجؤ إذا المإبد االعتقال العقوبة وتكون

 
 

 باالعتقال عوقب اللبنانٌة األرض من جزءاًا  الدولة سٌادة عن ٌسلخ أن حاول من- 302 المادة

. باإلبعاد أو المإقت
. العنؾ إلى الفاعل لجؤ إذا المإبد االعتقال العقوبة وتكون

 
 

 الدستور بموجب القابمة السلطات ضد مسلح عصٌان إثارة بقصد ٌقترؾ فعل كل- 303 المادة

. المإقت باالعتقال علٌه ٌعاقب
 سنوات خمس المإقت باالعتقال العصاة وسابر المإبد باالعتقال المحرض عوقب العصٌان نشب إذا

. األقل على
 
 

 من المستمدة وظابفها ممارسة من القابمة السلطات منع منه ٌقصد الذي االعتداء- 304 المادة

. االبعاد او المإقت باالعتقال علٌه ٌعاقب أو الدستور
 
 

 النبذة هذه فً المذكورة الجرابم احدى ارتكاب تستهدؾ المإامرةالتً على ٌعاقب- 305 المادة

. الجنابٌة الجبرٌة باالقامة او باالبعاد

 
 

 عسكرية  قيادة أو مدنية أو سياسية سلطة اغتصاب يف- 2 النبذة
 
 



 
: األقل على سنوات سبع المإقت باالعتقال ٌعاقب- 306 المادة

. عسكرٌة قٌادة أو مدنٌة أو سٌاسٌة سلطة اؼتصب من
ًا  احتفظ من . عسكرٌة قٌادة أو مدنٌة بسلطة الحكومة ألمر خبلفا
. بتفرٌقه أو بتسرٌحه األمر صدر أن بعد محتشداًا  جنده أبقى عسكري قابد كل

 
 

 مسلحة فصابل تؤلٌؾ على السلطة رضى دون أقدم من المإقت االعتقال ٌستحق- 307 المادة

. والذخابر باألسلحة مدهم أو تجهٌزهم على أو تجنٌدهم أو العساكر قٌد على أو الجند من

 
 

 الفتنة يف- 3 النبذة
 
 
 

 األهلٌة الحرب إثارة إما ٌستهدؾ الذي االعتداء على مإبداًا  الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 308 المادة

 بالحض وأما اآلخر البعض  ضد بعضهم التسلح على بحملهم أو اللبنانٌٌن بتسلٌح الطابفً االقتتال أو
. االعتداء تم إذا باإلعدام وٌقضً محبلت، أو محلة فً والنهب التقتٌل على

 
 

 أو وظٌفة فٌها تولى أو مسلحة عصابات ترأس من مإبداًا  الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 309 المادة

ًا  قٌادة  من جماعة أمبلك أو الدولة أمبلك بعض أو محلة أو مدٌنة اجتٌاح بقصد إما نوعها كان أٌا
. الجناٌات هذه مرتكبً ضد العاملة العامة القوة مقاومة أو مهاجمة بقصد وإما االهلٌن

 
 

 بقصد الفت مسلحة عصابات فً المشتركون المإبدة الشاقة باالشؽال ٌعاقب- 310 المادة

 لم من العقوبة من ٌعفى انه ؼٌر 309 و 308 المادتٌن فً علٌها المنصوص الجناٌات ارتكاب
 و مقاومة دون بسبلحه استسلم و الفتنة اماكن فً ٌوقؾ لم و خدمة او وظٌفة العصابة فً منهم ٌتول
. حكم اي صدور قبل

 
 

 الجناٌات إحدى ارتكاب على أقدم من عقوبة 257 المادة بمقتضى تشدد- 311 المادة

. 310و 309  المادتٌن فً علٌها المنصوص
ًا  ٌحمل كان إذا . مخبؤ أو ظاهراًا  سبلحا



ًا  ٌرتدي كان إذا . عسكرٌٌن أو كانا مدنٌٌن آخراًا  شعاراًا  ٌحمل أو زٌا
 أو المخابرات سبل فً أو عامة بمصلحة مخصصة أبنٌة فً تشوٌه أو تخرٌب أعمال على أقدم إذا

. النقل أو المواصبلت
 
 

 أٌة أو النبذة هذه فً المذكورة الجناٌات إحدى تسهٌل أو اقتراؾ بقصد أقدم من- 312 المادة

 السامة والمنتجات الملتهبة أو المتفجرة المواد حٌازة أو اقتناء أو صنع على الدولة ضد أخرى جناٌة
 فضبلًا  المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب صنعها أو  تركٌبها فً تستعمل التً األجزاء أو المحرقة أو

 بقٌت أو فٌها شرع أو اقترفت إذا الجناٌات تلك فً المتدخلون ٌستحقها التً األشد العقوبات عن
. ناقصة

 
 

 الجناٌات إحدى ارتكاب بقصد المإامرة على المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 313 المادة

. النبذة هذه فً المذكورة

 
 

 اإلرىاب يف- 4 النبذة
 
 
 

 وترتكب ذعر حالة إٌجاد إلى ترمً التً األفعال جمٌع اإلرهابٌة باألعمال ٌعنى- 314 المادة

 أو الوبابٌة والعوامل المحرقة أو السامة والمنتجات الملتهبة والمواد المتفجرة كاألدوات بوسابل
ًا  خطراًا  تحدث أن شؤنها من التً المكروبٌة . عاما

 
 

 باألشؽال علٌها ٌعاقب إرهاب أعمال أو عمل ارتكاب منها ٌقصد التً المإامرة- 315 المادة

. المإقتة الشاقة
. األقل على سنوات لخمس الشاقة األشؽال ٌستوجب إرهابً عمل كل

ًا  ولو التخرٌب عنه نتج إذا المإبدة الشاقة األشؽال ٌستوجب وهو  مإسسة أو عامة بناٌة فً جزبٌا
. والنقل والمواصبلت المخابرات سبل فً التعطٌل أو أخرى منشآت أو سفٌنة أو صناعٌة
 شخص وفٌه كله أو بعضه البنٌان هدم أو إنسان موت إلى الفعل أفضى إذا اإلعدام بعقوبة وٌقضى

. أشخاص عدة أو
 
 

 أوضاع أو االجتماعً أو االقتصادي الدولة كٌان تؽٌٌر بقصد أنشبت جمعٌة كل- 316 المادة



 إلٌها المنتمٌن على وٌقضى تحل 314  المادة فً المذكورة الوسابل بإحدى األساسٌة المجتمع
. المإقتة الشاقة باألشؽال

. سنوات سبع عن والمدٌرٌن المإسسٌن عقوبة تنقص وال
 المحددة الجناٌة مرتكبً ٌشمل 272  المادة بموجب للمتآمرٌن الممنوح المخفؾ أو المحل العذر إن

. أعبله

 
 

ًا  مضافة- مكرر 316 المادة  20/10/2003 تارٌخ 553 رقم للقانون وفقا

 االرهاب تموٌل
 أو اإلرهاب بتموٌل المساهمة أو بتموٌل مباشرة ؼٌر أو مباشرة وسٌلة وبؤٌة قصد عن ٌقوم من كل

 ثبلث عن تقل ال لمدة المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب اإلرهابٌة المنظمات أو اإلرهابٌة األعمال
. أمثاله ثبلثة عن تزٌد وال المدفوع المبلػ مثل عن تقل ال وبؽرامة سنوات سبع عن تزٌد وال سنوات

 
 

 األمة عناصر بني الصفاء تعكر أو الوطنية الوحدة  من تنال اليت اجلرائم يف- 5 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون 1/12/1954  تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 317 المادة

 أو العنصرٌة أو المذهبٌة النعرات إثارة عنها ٌنتج أو منها ٌقصد خطاب وكل كتابة وكل عمل كل
 ثبلث إلى سنة من بالحبس علٌه ٌعاقب األمة عناصر ومختلؾ الطوابؾ بٌن النزاع على الحض
 فً المذكورة الحقوق ممارسة من بالمنع وكذلك لٌرة ألؾ ثمانمابة إلى مبة من وبالؽرامة سنوات

. الحكم بنشر تقضً أن للمحكمة وٌمكن 65  المادة من والرابعة الثانٌة الفقرتٌن
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 318 المادة

. السابقة المادة فً إلٌها المشار للؽاٌة أنشبت جمعٌة إلى ٌنتمً شخص كل نفسها للعقوبات ٌتعرض
 ٌتولى المذكور الشخص كان إذا لٌرة ألؾ مابتً عن والؽرامة واحدة سنة عن الحبس ٌنقص وال

. الجمعٌة فً عملٌة وظٌفة
. 69و 109 بالمادتٌن عمبلًا  أمبلكها ومصادرة الجمعٌة بحل الحكم عن فضبلًا  ذلك كل

 
 

 ادلالية الدولة مكانة من النيل يف- 6 النبذة



 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 319 المادة

 أو ملفقة وقابع 209  المادة من والثالثة الثانٌة الفقرتٌن فً المذكورة الوسابل بإحدى أذاع من
 وسنداتها الدولة نقد متانة فً الثقة لزعزعة أو الوطنٌة النقد أوراق فً التدنً ألحداث كاذبة مزاعم
 سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب العامة المالٌة بالثقة العبلقة ذات  اإلسناد وجمٌع

. لٌرة ملٌونً إلى لٌرة ألؾ خمسمابة من وبالؽرامة
. الحكم بنشر ٌقضً أن ذلك عن فضبلًا  وٌمكن

 
 

. الجمهور لحض عٌنها بالوسابل تذرع شخص كل نفسها العقوبات ٌستحق- 320 المادة

. العامة والصنادٌق المصارؾ فً المودعة األموال سحب على إما
. شرابها عن اإلمساك على أو العامة السندات من وؼٌرها الدولة سندات بٌع على أو

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 أن الباب هذا فً علٌها المنصوص الجنح إحدى فً الحكم عند المحكمة ٌمكن- 321 المادة

 82و 65  بالمواد عمبلًا  الببلد من باإلخراج أو اإلقامة منع أو المدنٌة الحقوق من بالمنع تقضً
. 88و

 
 

 العامة السالمة على الواقعة اجلرائم يف - الثاين الباب
 
 
 

 والذخائر األسلحة يف - األول الفصل



 
 
 

 تعاريف- 1 النبذة
 
 
 

 القانون هذا فً المقصود بالمعنى مسلحة واالجتماعات والتجمهرات العصابات تعد- 322 المادة

 مخفٌة أو  مخبؤة أو ظاهرة أسلحة حاملٌن منهم تتؤلؾ الذٌن األشخاص من أكثر أو شخص كان إذا
 إذا األشخاص سابر على األمر هذا ٌإخذ فبل. ظاهرة ؼٌر أسلحة ٌحمل بعضهم كان إذا أنه على
. به جهل على كانوا

 
 

ًا  ٌعد- 323 المادة  راضة أو ثاقبة أو قاطعة  آلة أو أداة كل السابقة المادة تطبٌق ألجل سبلحا

. العامة السبلمة على خطرة أداة وكل
 هذا ٌشملها ال الحاجة عند لتستعمل تحمل لم التً الخفٌفة والعصً العادٌة الجٌب سكاكٌن إن

. جنحة أو جناٌة ارتكاب فً استعملت إذا إال التعرٌؾ

 
 

 إجازة دون وحيازهتا والذخائر األسلحة محل يف- 2 النبذة
 
 
 

 18/6/1952  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 324 المادة

 
 

 18/6/1952  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 325 المادة

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 326 المادة

 خبل ما فً العقوبة، كانت جناٌة ارتكاب حٌازتها من أو والذخابر األسلحة حمل من الؽاٌة كانت إذا
 سنوات ثبلث إلى سنة من التشؽٌل مع الحبس أشد، عقوبة القانون معها ٌفرض التً الحاالت



. لٌرة ألؾ ستمابة إلى لٌرة  ألؾ مبة من والؽرامة

 
 

 ادلمنوعة األسلحة محل يف- 3 النبذة
 
 
 

 18/6/1952  تارٌخ  للقانون وفقا ملؽاة- 327  المادة

 
 

 18/6/1952  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 328 المادة

 
 

 ادلدنية والواجبات احلقوق على التعدي يف - الثاين الفصل
 
 
 

 ٌعاقب المدنٌة واجباته أو حقوقه ممارسة عن اللبنانً ٌعوق أن شؤنه من فعل كل- 329 المادة

 اإلكراه  وسابل من أخرى وسٌلة بؤي أو والشدة بالتهدٌد اقترؾ إذا سنة، إلى شهر من بالحبس علٌه
. المعنوي أو الجسدي

 ستة من بالحبس العقوبة كانت أكثر أو أشخاص ثبلثة من مإلفة مسلحة جماعة الجرم اقترؾ إذا
. سنتٌن إلى شهرٌن من الحبس فالعقوبة سبلح ببل الجرم وقع وإذا سنوات ثبلث إلى أشهر

 
 

 فً تنفٌذها ٌراد مدبرة لخطة عمبلًا  السابقة المادة فً المعٌنة األفعال أحد اقترؾ إذا- 330 المادة

 أو المإقت باالعتقال المجرمٌن من كل عوقب منها محبلت أو محلة فً او كلها الدولة أرض
. باإلبعاد

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ  112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 331 المادة

27/5/1993 
: العام االنتخاب نتٌجة إفساد بقصد اللبنانٌٌن أحد اقتراع فً التؤثٌر حاول من



. ماله أو مركزه أو عٌلته أو بشخصه ٌلحق ضرر من بإخافته إما
. الوعود أو العطاٌا أو بالعروض أو
. إدارٌة بمنح الناس من جماعة أو معنوي شخص بوعد أو

. لٌرة ملٌون إلى لٌرة ألؾ مبة من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب
. التمسها أو الوعود أو العطاٌا هذه مثل قبل من نفسها العقوبة وٌستحق

 
 

 اقتراع فً للتؤثٌر سلطته استخدم الدولة فً مستخدم أو عامل أو  عام موظؾ كل- 332 المادة

. المدنً بالتجرٌد عوقب اللبنانٌٌن أحد
 
 

 من بالحبس عوقب انتخاب نتٌجة  بالؽش ٌؽٌر أن حاول أو ؼٌر شخص كل- 333 المادة

. سنتٌن إلى شهرٌن
ًا  المجرم كان إذا  آخر عمل بؤي القٌام أو فرزها أو حفظها أو االقتراع أوراق أو األصوات جمع مكلفا

. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب عام بانتخاب متعلق
 
 

. بسببه أو أثنابه فً تقترؾ التً الجرابم فً االنتخاب ألبطال شؤن ال- 334 المادة

 
 

 ادلشروعة غري اجلمعيات يف - الثالث الفصل
 
 
 

 األشرار مجعيات يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ  112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 335 المادة

 الجناٌات ارتكاب بقصد شفهً أو خطً اتفاق إجراء أو جمعٌة تؤلٌؾ على أكثر أو شخصان أقدم إذا
 أو المدنٌة لمإسساتها التعرض أو هٌبتها أو الدولة سلطة من النٌل أو األموال أو الناس على

 عشر عن العقوبة هذه تنقص وال المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب االقتصادٌة أو المالٌة أو العسكرٌة
 المإسسات فً الموظفٌن حٌاة أو الؽٌر حٌاة على االعتداء المجرمٌن ؼاٌة كانت إذا سنوات



. العامة واإلدارات
 سابر عن معلومات من لدٌه بما وأفضى االتفاق أو الجمعٌة بؤمر باح من العقوبة من ٌعفى انه ؼٌر

. المجرمٌن
 
 

 واألرٌاؾ العامة الطرق فً ٌسٌرون أكثر أو  أشخاص ثبلثة من جماعة كل- 336 المادة

 آخر عمل أي ارتكاب أو األموال أو األشخاص على والتعدي المارة سلب بقصد مسلحة عصابات
. سنوات سبع أقلها مدة المإقتة الشاقة األشؽال ٌستحقون اللصوصٌة أعمال من

. ذكرها السابق األفعال أحد اقترفوا إذا المإبدة الشاقة باألشؽال علٌهم وٌقضً
 علٌهم بالمجنى أنزل أو حاوله أو القتل على للجناٌة  تنفٌذاًا  منهم أقدم من اإلعدام عقوبة وٌستوجب

. البربرٌة واألعمال التعذٌب

 
 

 السرية اجلمعيات يف- 2 النبذة
 
 
 

 ؼرضها كان  إذا الجمعٌة صفة الواقع فً لها جماعة أو جمعٌة كل سرٌة تعد- 337 المادة

. سراًا  منها بالبعض أو بؤعمالها تقوم وكانت للقانون منافٌاًا 
. السلطة تعلم ولم للقانون مناؾ ؼرضها  أن ثبت التً نفسها والجماعات الجمعٌات سرٌة تعد كذلك
 اجتماعاتهم وبموضوع ووظابفهم أعضابها وبؤسماء األساسٌة بؤنظمتها ذلك، إلٌها طلب أن بعد

. ناقصة أو كاذبة معلومات األمور هذه عن أعطت أو مواردها ومصدر أمبلكها وبٌان
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 338 المادة

. أموالها وتصادر سرٌة جمعٌة كل تحل
ًا  كان ومن  من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب تنفٌذٌة أو إدارٌة وظٌفة فٌها متولٌا
. العقوبتٌن فبنصؾ األعضاء سابر وأما. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة

 
 

 الذي فالعضو الجمعٌة هذه لؽرض تنفٌذاًا  جرٌمة سرٌة جمعٌة فً عضو اقترؾ إذا- 339 المادة

ًا  ٌعد الجرٌمة تقررت حٌث االجتماع حضر . 218  المادة فرضته بما وٌعاقب محرضا
 ما على عقوبته وٌعاقب المتدخل حكم فً ٌكون اقترافها حٌن الجرٌمة مكان فً وجد الذي والعضو

. 220  المادة فً ورد

 



 
 العمل حرية على والتعدي االغتصاب جرائم يف - الرابع الفصل

 
 
 

 متفقٌن أقدموا إذا عام عقد بالدولة ٌربطهم الذٌن الموظفون المدنً التجرٌد ٌستحق- 340 المادة

 إحدى سٌر معها ٌتعرقل أحوال فً  استقالتهم تقدٌم على أو وقفها على اتفقوا أو أعمالهم وقؾ على
. العامة المصالح

 
 

 أو المستخدمون أو المشارٌع رإساء أو األعمال أرباب أحد الشؽل عن توقؾ إذا- 341 المادة

ًا  وإما العامة السلطات على الضؽط بقصد إما العملة  عنها صادرٌن تدبٌر أو قرار على احتجاجا
. األقل على أشهر ثبلثة مدة الجبرٌة باإلقامة أو بالحبس المجرمٌن من كل عوقب

 
 

 16/9/1983 تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 342 المادة
ًا  عشرٌن من أكثر به ٌقوم اؼتصاب كل على وبالؽرامة بالحبس ٌعاقب  أو المحاولة وٌتبعه شخصا
: توقٌؾ  بقصد بالتنفٌذ البدء
. األخرى البلدان وبٌن بٌنه أو لبنان أنحاء بٌن النقل وسابل- 1
. والتلفونٌة والبرقٌة البرٌدٌة المواصبلت- 2
. الكهرباء أو الماء بتوزٌع المختصة العامة المصالح إحدى- 3

. مشروع سبب دون عملها وقؾ إذا ذكرها السابق المصالح إحدى ملتزم نفسها العقوبة وٌستوجب
 وسابل من ذلك بؽٌر أو بالتهدٌد أو األشٌاء أو األشخاص على العنؾ بؤعمال الجرم اقترؾ  إذا

 فً بالتجمهر أو النفس فً أثراًا  تحدث أن شؤنها من كاذبة بمزاعم أو االحتٌال بضروب أو التخوٌؾ
 على أشهر ستة بالحبس األفعال هذه مرتكبو عوقب العمل أماكن باحتبلل أو العامة والساحات السبل
. األقل

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 343 المادة

 حاول أو اآلخرٌن فحمل السابقة المادة من األخٌرة الفقرة فً المذكورة الوسابل بإحدى تذرع من
 العمل هذا وقؾ فً ٌثبتهم أن حاول أو ثبتهم أو بٌنهم فٌما باالتفاق عملهم ٌوقفوا أن على حملهم
. لٌرة ألؾ مبة على تزٌد ال وبؽرامة األكثر على سنة بالحبس ٌعاقب

 
 

 قرار تنفٌذ أرجؤ أو رفض عامل أو مستخدم وكل مشروع ربٌس أو عمل رب كل- 344 المادة

. سنة إلى شهرٌن من بالحبس عوقب العمل محاكم إحدى عن صادر آخر قرار أي أو التحكٌم



 
 

 الشغب وجتمعات تظاىرات يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 الشغب تظاىرات يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 345 المادة

 المدعوٌن عدد أو ؼرضه أو ؼاٌته قبل من سواء الخاص االجتماع طابع له لٌس اجتماع فً كان من
 أو للجمهور مباح بمحل أو عام مكان فً كان أو انعقاده مكان من أو منهم ٌتؤلؾ الذٌن أو إلٌه

 ٌضطرب حاالت فً الشارات من شارة أبرز أو الشؽب أناشٌد أو بصٌاح فجهر ألنظاره معرض
 سنة إلى شهر من بالحبس علٌها ٌعاقب أخرى شؽب تظاهرة أٌة على أقدم أو العام األمن معها

. لٌرة ألؾ  مابتً إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة

 
 

 الشغب جتمعات يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  ٌعد للجمهور مباح مكان فً أو العامة الطرق على موكب أو حشد كل- 346 المادة  تجمعا

: سنة إلى  شهر من بالحبس علٌه وٌعاقب للشؽب
ًا  األقل على أحدهم وكان جنحة أو جناٌة اقتراؾ بقصد أكثر أو أشخاص ثبلثة من تؤلؾ إذا . مسلحا
 السلطات اتخذتهما تدبٌر أو قرار على االحتجاج بقصد األقل على أشخاص سبعة من تؤلؾ إذا

. علٌها الضؽط بقصد العامة
. العامة الطمؤنٌنة ٌعكر أن شؤنه من بمظهر وظهروا العشرٌن على األشخاص عدد أربى إذا
 
 

 أو اإلدارٌة السلطة ممثلً أحد بالتفرق أنذرهم الصورة هذه على الناس تجمع إذا- 347 المادة



 أو البوق فً النفخ أو الطبل بقرع األحوال دعت إذا قدومه ٌعلن العدلٌة الضابطة من ضابط
. مماثلة أخرى طرٌقة بؤٌة أو الصفارة

ًا  المفروضة العقوبة من ٌعفى  إلنذارها الحال فً ٌمتثلون أو السلطة إنذار قبل ٌتصرفون الذٌن آنفا
. أخرى جنحة أي ٌرتكبوا أو أسلحتهم ٌستعملوا أن دون

 
 

. سنتٌن إلى شهرٌن من الحبس العقوبة كانت القوة بؽٌر المتجمعون ٌتفرق لم إذا- 348 المادة

 قد أشد عقوبة أي عن فضبلًا  سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس عوقب السبلح استعمل ومن
. ٌستحقها

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

ًا  الببلد من وبالطرد اإلقامة وبمنع المدنٌة الحقوق من بالمنع الحكم ٌمكن- 349 المادة  وفاقا

. الباب هذا من 5 إلى 2 الفصول فً علٌها المنصوص الجنح فً 88و 82و 65  للمواد

 
 

 العامة اإلدارة على الواقعة اجلرائم يف - الثالث الباب
 
 
 

 عامة أحكام
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 350المادة

ًا  ٌعد  والبلدٌات العامة والمإسسات اإلدارات فً موظؾ كل الباب هذا فً المقصود بالمعنى موظفا
 عامة خدمة ألداء انتخب أو عٌن شخص وكل الدولة فً مستخدم أو عامل وكل والقضاء والجٌش

. بدل بؽٌر أو ببدل



 
 

 الوظيفية بواجبات ادلخلة اجلرائم يف - األول الفصل
 
 
 

 الرشوة يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 351 المادة

  بمهمة كلؾ امرء وكل بالتعٌٌن، أو باالنتخاب سواء عامة خدمة إلى ندب شخص وكل موظؾ كل
 أخرى منفعة أي أو وعداًا  أو هدٌة لؽٌره أو لنفسه قبل أو التمس والسندٌك والخبٌر كالحكم رسمٌة
 وبؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب وظٌفته أعمال من شرعً بعمل لٌقوم
. به قبل أو أخذ ما قٌمة ضعفا أقلها

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 352 المادة

 منفعة أي أو وعداًا  أو هدٌة لؽٌره أو لنفسه قبل أو التمس ذكرهم السابق األشخاص من شخص كل
ًا  عمبلًا  لٌعمل أخرى  عمله كان ما ٌإخر أو لٌهمل أو وظٌفته فً داخل أنه ٌدعً أو لوظٌفته منافٌا
ًا   قبل أو أخذ ما قٌمة أضعاؾ ثبلثة عن تنقص ال وبؽرامة المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب علٌه واجبا

. األفعال هذه ارتكب إذا المحامً على  نفسها بالعقوبة ٌقضً به
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 353 المادة

ًا  تنزل 352و 351 المواد فً علٌها المنصوص العقوبات إن . بالراشً أٌضا
 به اعترؾ أو الصبلحٌة ذات للسلطات باألمر باح إذا العقوبات هذه من المتدخل أو الراشً وٌعفى

. المحكمة على القضٌة إحالة قبل
 
 

 تارٌخ 239 والقانون16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 354 المادة

27/5/1993 
ًا  الخاص، القطاع فً عامل كل-   صاحب مع ارتبط من وكل مستشاراًا  أم خبٌراًا  أم كان مستخدما



 أخرى، منفعة أي أو وعداًا  أو هدٌة لؽٌره، أو لنفسه قبل أو التمس أجر، لقاء استخدام بعقد عمل
 الضرر إلحاق بقصد عنه االمتناع أو بعمل للقٌام أو العمل إلى تسًء معلومات أو أسرار لكشؾ
 من وبالؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب العمل، بصالح أو بصاحب المعنوي أو المادي

. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ مبة
. بالراشً نفسها العقوبة وتنزل- 
 
 

 أي أو هدٌة 351  المادة فً ذكرهم الوارد األشخاص من شخص على عرض من- 355 المادة

 أو وظٌفته أعمال من عمبلًا  ٌعمل ال أو لٌعمل واجب ؼٌر أجر سبٌل على بها وعده أو أخرى منفعة
 ال وبؽرامة األقل على أشهر ثبلثة بالحبس قبوالًا  الوعد أو العرض ٌبلق لم إذا عوقب تنفٌذه لٌإخر
. الموعود أو المعروض الشًء قٌمة ضعفً عن تنقص

 
 

 واجب ؼٌر بؤجر ٌقبل 351  المادة فً  إلٌهم المشار األشخاص من شخص كل- 356 المادة

 وبؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب مهمته أو وظٌفته أعمال من أجراإه سبق قد عمل عن
. به قبل ما قٌمة ضعفا أقلها

 
 

 النفوذ صرف يف- 2 النبذة
 
 
 

 لؽٌره أو لنفسه كان سواء به الوعد أو قبل أو واجب ؼٌر أجراًا  التمس أو أخذ من- 357 المادة

ًا  أو مشارٌع أو مقاالت أو عمبلًا  أو وظٌفة ألنالتهم السعً أو آخرٌن إنالة بقصد ًا  أو ؼٌرها أرباحا  منحا
 عوقب كانت طرٌقة بؤٌة السلطات مسلك فً التؤثٌر بقصد أو العامة اإلدارات إحدى أو الدولة من

. به قبل أو أخذ ما قٌمة الشهرةًا  بدون ضعفا أقلها وبؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 358 المادة

 عوقب قضٌة فً خبٌر أو سندٌك أو حكم أو قاض عطؾ على الوصول بحجة محام الفعل اقترؾ إذا
. الحٌاة مدى مهنته ممارسة من ومنع سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس

 
 

 الوظيفة واستثمار االختالس يف- 3 النبذة



 
 
 

 من الوظٌفة بحكم صٌانته أو جباٌته أو إدارته أمر إلٌه وكل ما اختلس موظؾ كل- 359 المادة

 وبؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب الناس ألحد للدولة أخرى أشٌاء أو نقود
. الردود قٌمة أقلها

 
 

 أو بتحرٌؾ أو الدفاتر أو الفواتٌر فً صحٌحة ؼٌر كتابات بدس االختبلس وقع إذا- 360 المادة

 منع إلى ترمً حٌلة بؤٌة عامة صورة وعلى الصكوك من ؼٌرها أو واألوراق الحسابات إتبلؾ
 المادة تفرضها التً الؽرامة عن فضبلًا  المإقتة الشاقة األشؽال بعقوبة قضً االختبلس اكتشاؾ
. السابقة

 
 

ًا  أكره موظؾ كل- 361 المادة  ما بؤداء الوعد أو أداء على حمله أو األشخاص من شخصا

 من ذلك سوى وما الرسوم أو الضرابب من علٌه ٌجب عما ٌزٌد أو علٌه واجب ؼٌر أنه ٌعرؾ
. الردود قٌمة أدناها وبؽرامة األقل على سنة بالحبس ٌعاقب العوابد

 
 

 والؽرامات والرسوم الضرابب من إعفاء ٌمنح موظؾ كل نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 362 المادة

. ذلك القانون ٌجٌز أن ؼٌر من العوابد من وسواها
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27/5/1993 
. لٌرة ملٌون إلى لٌرة ألؾ مابتً من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
 إدارة لحساب أو الدولة لحساب منقولة ؼٌر أو منقولة أموال إدارة أو شراء أو بٌع إلٌه أوكل من- 1
ًا  الدولة تملك أو عامة منفعة ذات مإسسة أو عامة هٌبة أو بلدٌة أو عامة مإسسة أو  أسهمها من قسما

 أو ذاتً مؽنم لجر إما علٌها تسري التً األحكام خالؾ أو األعمال هذه أحد فً الؽش فاقترؾ
 ارتكب أو العمومٌة، األموال أو العامة  بالمصلحة أضراراًا  أو اآلخر بالفرٌق أضراراًا  لفرٌق مراعاة
. والجسٌم الفادح الخطؤ

 
 أو صٌانة أو استصناع أو نقل أو عامة أشؽال أو أعمال تعهد بعقد السلم، حالة فً ارتبط، من- 2

 سواء  السابقة الفقرة فً المبٌنة الجهات إحدى مع تموٌن أو لوازم أو خدمات تقدٌم أو تصلٌحات
 فلجؤ أخرى طرٌقة بؤي أو التراضً بطرٌقة أو شروط دفتر أساس على مناقصة نتٌجة العقد كان
 بمشارٌع األضرار بقصد المدة إطالة أو التنفٌذ لعرقلة الحٌلة أو المقصودة المماطلة ضروب إلى

 تركٌبها فً أو المقدمة أو المستعملة المواد نوع فً الؽش اقترؾ أو لؽٌره أو له لنفع جراًا  أو الدولة



. الجوهرٌة مواصفاتها أو صنعها أو
 
 منهم بواحد االلتزام لحصر أو التلزٌم عملٌة إلفساد بٌنهم فٌما بالتواطإ ٌتفقون الذٌن المتعهدون- 3

. المتعاقدة الرسمٌة بالجهة أضراراًا 
 
 أو أخرى طرٌقة بؤٌة أو بالتراضً التكلٌؾ أو المناقصة على اإلشراؾ به المنوط الموظؾ- 4

 على فرٌق مراعاة شؤنها من بؤعمال قام إذا إنجازها، بعد األشؽال استبلم أو التنفٌذ مراحل مراقبة
 بحق ٌتخذ لم أو المراقبة أهمل أو المخالفة ضبط عن تؽاضى هو إذا أو التكلٌؾ أو التلزٌم فً آخر

. المختصة القوانٌن علٌها تنص التً التدابٌر المخالؾ
 
 طرٌقة بؤٌة أو بالتراضً تكلٌؾ أو مناقصة نتٌجة قدم آخر شخص أي أو الوسٌط أو المتعهد- 5

 أو الموظؾ وٌعتبر والبلدٌات، العامة والمإسسات لئلدارات صالحة ؼٌر أو فاسدة مواداًا  أخرى
ًا  المواد هذه استلم أو قبل الذي المستخدم . بالجرم شرٌكا

. حصولها حال فً الرشوة عقوبات من به ٌقضً عما فضبلًا  هذا
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 ذلك فعل سواء إلٌها ٌنتمً  التً اإلدارة معامبلت إحدى من شخصٌة منفعة على حصل موظؾ كل
 أشهر ثبلث من بالحبس عوقب ظاهرٌة صكوك إلى باللجوء أو مستعار شخص ٌد على أو مباشرة

. لٌرة ألؾ مابتً أقلها وبؽرامة سنتٌن إلى
 
 

 وضباط اإلدارة وممثلً المال وجباة القضاة على السابقة المادة عقوبات تفرض- 365 المادة

 أو جهاراًا   أقدموا إذا الدولة معاش علٌهم ٌجري الذٌن العامة السلطة متولً وسابر الشرطة أو الدولة
 التً المنطقة فً االتجار على مستعار شخص ٌد على أو مباشرة ظاهرٌة صكوك إلى باللجوء

 ما ؼٌر األولٌة الضرورة ذات الحاجات وسابر الؽذابٌة والمواد بالحبوب السلطة فٌها ٌمارسون
. أمبلكهم أنتجته
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 الحاصل الضرر كان إذا 362 إلى 359  المواد فً علٌها المنصوص العقوبات نصؾ ٌخفض
ًا  الضرر عن عوض إذا أو زهٌدٌن المجرم توخاه الذي والنفع ًا  تعوٌضا  على القضٌة إحالة قبل تاما

. المحكمة
 خفض مبرم ؼٌر  ولو األساس فً حكم أي وقبل المحاكمة أثناء فً التعوٌض أو الرد حصل وإذا
. ربعها العقوبة من

 
 



 احلرية على التعدي يف- 4 النبذة
 
 
 

ًا  حبس أو أوقؾ موظؾ كل- 367 المادة  القانون علٌها ٌنص التً الحاالت ؼٌر فً شخصا

. المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب
 
 

 اضطلع من وكل االصبلحٌات أو التؤدٌبٌة المعاهد أو السجون وحراس مدٌري إن- 368 المادة

ًا  قبلوا إذا الموظفٌن من بصبلحٌاتهم  أبعد إلى استبقوه أو قضابً قرار أو قضابٌة مذكرة دون شخصا
. سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس ٌعاقبون المحدد األجل من

 
 

 وجمٌع وأفرادها العامة القوة ضباط جمٌع عام وبوجه ذكرهم السابق األشخاص إن- 369 المادة

 ذي القاضً  أمام سجٌن أو موقؾ شخص إحضار  ٌإخرون أو ٌرفضون الذي اإلدارٌٌن الموظفٌن
. سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقبون ذلك إلٌهم ٌطلب الذي الصبلحٌة

 هم التً التوقٌؾ أمكنة سجبلت وجمٌع السجن سجل إبراز من القاضً ٌطلبه لما فوراًا  ٌمتثل لم ومن
. نفسها بالعقوبة ٌعاقبون بها ملحقون

 
 

ًا  كونه بصفة ٌدخل موظؾ كل- 370 المادة  ؼٌر فً المنزل ملحقات أو الناس أحد منزل موظفا

 ثبلثة من بالحبس ٌعاقب ٌفرضها التً األصول مراعاة ودون القانون علٌها ٌنص التً الحاالت
 عمل أي أو المكان تحري الفعل رافق إذا أشهر ستة عن العقوبة تنقص وال سنوات ثبلث إلى  أشهر
. الفاعل أتاه آخر تحكم

 
 

 الوظيفة بواجبات واإلخالل السلطة استعمال إساءة يف- 5 النبذة
 
 
 

 ٌإخر أو لٌعوق مباشرة ؼٌر أو مباشرة نفوذه أو سلطته ٌستعمل موظؾ كل- 371 المادة

 أو قضابٌة مذكرة أو قضابً قرار تنفٌذ أو الضرابب أو الرسوم وجباٌة األنظمة أو القوانٌن تطبٌق
. سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب الصبلحٌة ذات السلطة عن صادر أمر أي



ًا  نفوذه أو سلطته استعمل الذي الشخص ٌكن لم إذا ًا  موظفا . السنة العقوبة تجاوز فبل عاما
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 حض موظؾ كل لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب
 أو الشرابع هذه تنافً أعمال بذكر أشاد أو الدولة بشرابع أو القومٌة باألوضاع االزدراء على

. األوضاع
ًا  النص هذا ٌطبق . الخاص أو العام التعلٌم هٌبة أفراد وعلى الدٌن رجال على أٌضا
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 فً إهماالًا  مشروع سبب دون البلدٌات أو العامة المإسسات أو اإلدارات فً الموظؾ ارتكب إذا

 سنتٌن حتى بالحبس عوقب ربٌسه عن إلٌه الصادرة القانونٌة األوامر ٌنفذ لم أو بوظٌفته القٌام
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ملٌون إلى لٌرة ألؾ مابتً من وبالؽرامة

ًا  العقوبة تشدد المعنٌة والبلدٌات والمإسسات اإلدارات بمصالح ضرر الفعل هذا عن نجم وإذا  وفقا
. الضرر قٌمة تعادل بؽرامة علٌه ٌحكم أن وٌمكن ،257 المادة لنص

 
 

 العامة القوة أفراد من فرد أو ضابط كل سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب كذلك- 374 المادة

. اإلدارٌة أو القضابٌة السلطة عن صادر قانونً طلب تلبٌة عن امتنع فصٌلة أو موقع قابد وكل
 
 

 ندب شخص وكل ٌده كفت أو عزل 306  المادة ذكرتهم الذٌن ؼٌر موظؾ كل- 375 المادة

 سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب مدته وانتهت بالتعٌٌن أو باالنتخاب عامة خدمة إلى
ًا  وظٌفته ممارسة فً مضى إذا . للقانون خبلفا
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 ٌخص لم فعل على بالؽٌر األضرار بقصد أو لؽٌره أو لنفسه المنفعة جلب بقصد أقدم موظؾ كل
 من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى شهر من بالحبس ٌعاقب مهنته واجبات ٌنافً القانون فً بنص

. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن
 
 

 التً الجرابم عن خاصة عقوبات القانون فٌها ٌفرض التً الحاالت خبل ما فً- 377 المادة

 النفوذ أو السلطة استعمال بإساءتهم أو المذكورة، بصفتهم منهم ٌقدمون الذٌن فإن الموظفون ٌرتكبها
 متدخلٌن أو مشتركٌن أو كانوا محرضٌن كانت جرٌمة أي ارتكاب على وظابفهم من المستمدٌن
. 257  المادة تفرضها التً المشددة العقوبات ٌستوجبون



 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 أن الفصل هذا فً علٌها المنصوص الجنح إحدى فً قضابه عند القاضً ٌمكن- 378 المادة

. المدنٌة الحقوق من بالمنع ٌحكم

 
 

 العامة السلطة على الواقعة اجلرائم يف - الثاين الفصل
 
 
 

 التمرد يف- 1 النبذة
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ًا  بالعنؾ قاوم أو هاجم من  والضرابب  الرسوم جباٌة أو األنظمة أو الشرابع تطبٌق على ٌعمل موظفا
 على عوقب الصبلحٌة ذات السلطة عن صادر أمر أي أو قضابٌة مذكرة أو قضابً قرار تنفٌذ أو

: التالً الوجه
 ثبلثة من بالحبس عوقبوا العشرٌن على أشخاصها عدد ٌربً مسلحون جماعة الفعل اقترؾ إذا- 1

. سنتٌن إلى شهرٌن من الحبس كان عزالًا  كانوا وإذا سنوات ثبلث إلى أشهر
 
 إذا سنتٌن إلى شهرٌن من الحبس العقوبة كنت العشرٌن دون عددهم  أشخاص الفعل اقترؾ وإذا- 2

 ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من والؽرامة أشهر ثبلثة  إلى أٌام عشرة من والحبس مسلحٌن كانوا
. عزالًا  كانوا إذا لٌرة
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ًا  عمبل توقؾ سلبٌة أم كانت فعلٌة مقاومة كل  المادة وصفتهم الذٌن األشخاص أحد به ٌقوم شرعٌا
. لٌرة ألؾ مبة حتى وبالؽرامة األكثر على شهراًا  بالحبس علٌها ٌعاقب السابقة

 
 

 الشدة أعمال يف- 2 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 381 المادة

 ممارسته معرض فً أو الوظٌفة ممارسته أثناء فً والشدة بالعنؾ عامله أو موظفاًا  ضرب من- 
. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب بسببها، أو إٌاها
. سنوات ثبلث إلى سنة من العقوبة كانت كان وقت أي فً قاض على الفعل وقع وإذا

 اقترفت إذا 257 المادة فً المبٌن النحو على السابقتٌن الفقرتٌن فً المفروضة العقوبات وتشدد
 أو جراح عنها نجم أو األقل على أشخاص ثبلثة من جماعة اقترفها إذا أو عمداًا  العنؾ أعمال
. مرض

 علٌها نصت التً العقوبات من أشد عقوبة تستوجب بحٌث الخطورة من العنؾ أعمال كانت وإذا
ًا  ذلك جراء من الفاعل استحقها التً العقوبة رفعت المادة هذه . العقوبات قانون من 257 للمادة وفاقا
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ًا، كانت، وسٌلة بؤي هدد من ًا  ٌإدي أو قضابٌة بمهمة ٌقوم شخص أي أو قاضٌا ًا  واجبا  أمام قانونٌا

 أو رأٌه أو مناعته على التؤثٌر بقصد الشاهد، أو السندٌك أو الخبٌر أو المحامً أو كالحكم القضاء،
 من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى سنة من الحبس ٌعاقب بمهمته، أو بواجبه القٌام من لمنعه أو حكمه
. لٌرة ملٌونً إلى ألؾ مابتً
 إذا أو األموال، أو األشخاص على باالعتداء أو السبلح باستعمال وعٌد على التهدٌد انطوى وإذا

. المإقتة الشاقة باألشؽال الفاعل عوقب األفعال هذه بؤحد اقترن

 
 

 التحقري يف- 3 النبذة
 
 
 



  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 383 المادة

 معرض فً أو بالوظٌفة قٌامه أثناء فً موظؾ إلى ٌوجه الذي التهدٌد أو والحركات بالكبلم التحقٌر
. الفاعل بإرادة ٌبلؽه أو بها قٌامه

 بوظٌفته قٌامه أثناء فً موظؾ إلى ٌوجه الذي تلفونٌة أو برقٌة مخابرة أو رسم أو بكتابة والتحقٌر
. بها قٌامه معرض فً أو

. أشهر ستة على تزٌد ال مدة بالحبس علٌه ٌعاقب
. سنة إلى شهرٌن من العقوبة كانت العامة السلطة ٌمارسون ممن المحقر الموظؾ كان إذا

 الحبس العقوبة كانت القضاء منصة فً قاض على التهدٌد أو الحركات أو بالكبلم التحقٌر وقع وإذا
. سنتٌن إلى أشهر ستة من

. بدل بؽٌر أو ببدل عامة خدمة أو وظٌفة ألداء انتخب أو عٌن شخص كل بالموظؾ وٌراد
 
 

. سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب الدولة ربٌس حقر من- 384 المادة

 فً المذكورة الوسابل بإحدى عبلنٌة الوطنً الشعار أو العلم حقر من على نفسها العقوبة وتفرض
. 209 المادة

 
 

 والقدح الذم يف- 4 النبذة
 
 
 

 شرفه من ٌنال االستفهام أو الشك معرض فً ولو شخص إلى أمر نسبة هو الذم- 385 المادة

. كرامته أو
ًا  ٌعد التحقٌر عن ٌشفان رسم أو تعبٌر وكل سباب أو ازدراء لفظة وكل  نسبة على ٌنطو لم إذا قدحا
. ما أمر

. التحقٌر تعرٌؾ تتضمن التً 383  المادة ألحكام التعرض دون وذلك
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 386 المادة

: علٌه ٌعاقب 209  المادة فً المعٌنة الوسابل بإحدى الذم
. الدولة ربٌس على وقع إذا سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس
 أو العامة، اإلدارات أو الجٌش أو المنظمة الهٌبات أو المحاكم إلى وجه إذا األكثر على سنة بالحبس

. صفته أو وظٌفته أجل من العامة السلطة ٌمارسون ممن موظؾ إلى وجه
 أي على وقع إذا لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من بؽرامة أو األكثر على أشهر ثبلثة بالحبس
. صفته أو وظٌفته بسبب آخر موظؾ



 
 

 ذا عمبلًا  الذم موضوع كان إذا الظنٌن ٌبرأ الدولة ربٌس على الواقع الذم خبل ما فً- 387 المادة

. صحته وثبتت بالوظٌفة  عبلقة
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 388 المادة

. علٌه ٌعاقب 209 المادة فً المبٌنة الوسابل بإحدى القدح
. الدولة ربٌس على وقع إذا سنة إلى شهر من بالحبس
 اإلدارات أو الجٌش أو المنظمة الهٌبات أو المحاكم إلى وجه إذا األكثر على أشهر ستة بالحبس
. صفته أو وظٌفته أجل من العامة السلطة ٌمارسون ممن موظؾ إلى وجه أو العامة

 من آخر موظؾ أي على وقع إذا التكدٌري بالتوقٌؾ أو لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن من بالؽرامة
. صفته أو وظٌفته أجل

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 389 المادة

 علٌه ٌعاقب بذلك عبلقة لوظٌفته ٌكون أن دون  القاضً إلى الموجه الذم أو القدح أو التحقٌر
. األكثر على أشهر ستة بالحبس

 من األولى النبذة فً أعبله واردة قدح أو ذم أو تحقٌر بجرٌمة حكم كل بنشر تقضً أن وللمحاكم
. الثانً الفصل

 
 

 الرمسية اإلعالنات متزيق يف- 5 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 390 المادة

ًا  مزق من ًا  إعبلنا ًا  وأن أتلفه أو نزعه أو رسمٌا  مبة إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من بالؽرامة عوقب جزبٌا
ًا  أو بالسلطة ازدراء الفعل ارتكب وإذا لٌرة، ألؾ  ال مدة الحبس عقابه كان أعمالها أحد على احتجاجا

. أشهر الثبلثة تجاوز

 
 

 الوظائف أو الصفات انتحال يف- 6 النبذة



 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 391 المادة

 أو أوسمة أو أزٌاء من شارة أو وسام حمل أو رسمً زي ارتداء على حق ودون عبلنٌة أقدم من
ًا  ارتدى أو أجنبٌة دولة أو اللبنانٌة الدولة شارات  عوقب الناس من فبة اللبنانٌة الشرٌعة به تخص ثوبا
. لٌرة ألؾ مابتً على تزٌد ال بؽرامة أو األكثر  على أشهر ستة بالحبس

 حق دون ٌرتدي شخص كل على الصالحة المذهبٌة السلطات شكوى على بناء النص هذا ٌطبق
. الدٌنٌة الوظابؾ بإحدى خاصة ألبسة

 
 

 بالحبس عوقب صبلحٌاتها مارس أو مدنٌة أو عسكرٌة عامة وظٌفة منتحبلًا  بدا من- 392 المادة

. سنتٌن إلى شهرٌن من
ًا  الفاعل كان إذا ًا  العمل أثناء فً مرتدٌا  أربعة عن الحبس ٌنقص فبل بالموظفٌن خاصٌن شارة أو زٌا

. أشهر
ًا  عقوبتها رفعت أخرى بجرٌمة الفعل اقترن وإذا . 257  المادة ألحكام وفاقا

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 393 المادة

 وبؽرامة األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب قانونً لنظام خاضعة مهنة حق دون زاول من
. لٌرة ألؾ  أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن

 
 

. النبذة هذه فً علٌها المنصوص الجنح فً الحكم نشر ٌمكن- 394 المادة

 
 

 الرمسية الوثائق أو األوراق ونزع األختام فك يف- 7 النبذة
 
 
 

 السلطات بطلب أو العامة السلطة بؤمر الموضوعة األختام فك على قصداًا  أقدم من- 395 المادة

 إلى شهر من بالحبس عوقب لبنان فً القانونً اختصاصها حدود ضمن العاملة القنصلٌة أو الروحٌة
. سنوات ثبلث إلى سنة فمن األشخاص على العنؾ أعمال إلى لجؤ وإذا سنة

 



 

ًا  أتلؾ أو نزع أو أخذ من- 396 المادة ًا  إتبلفا ًا  أو تاما ًا  جزبٌا  خزابن أودعت وثابق أو أوراقا

 عوقب هذه بصفته عام أمٌن إلى سلمت أو العامة المستودعات أو المحاكم أقبلم أو المحفوظات
. سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس

 األشخاص على العنؾ أعمال بواسطة أو التسلق أو الخلع أو األختام فك بواسطة الفعل اقترؾ إذا
. المإقتة الشاقة األشؽال العقوبة كانت

 
 

 وإن أتلؾ أو أحرق من فوارق من علٌه اشتملت بما السابقة المادة عقوبات ٌستحق- 397 المادة

ًا  . العامة بالسلطة الخاصة الصكوك أصول أو مسودات أو سجبلت  جزبٌا

 
 

 القضائية باإلدارة ادلخلة اجلرائم يف - الرابع الباب
 
 
 

 القضاء بسري ادلخلة اجلرائم يف - األول الفصل
 
 
 

 واجلنح اجلنايات كتم يف- 1 النبذة
 
 
 

 الحال فً العامة السلطة بها ٌنبىء ولم الدولة أمن على بجناٌة علم لبنانً كل- 398 المادة

. المدنٌة الحقوق من وبالمنع سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس عوقب
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 399 المادة

 بعمله اتصلت جرٌمة عن األخبار أرجؤ أو فؤهمل مبلحقتها أو الجرابم عن البحث مكلؾ موظؾ كل
. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى شهر من بالحبس عوقب



 أثناء فً بها عرؾ جنحة أو جناٌة عن الصبلحٌة ذات السلطة إعبلم أرجؤ أو أهمل موظؾ كل
. أعبله المحددة بالؽرامة عوقب بها قٌامه معرض فً أو بالوظٌفة قٌامه
. الناس أحد شكوى على موقوفة بها ٌخبر لم التً الجرٌمة مبلحقة تكن لم ما كله وذلك

 
 

 علٌه وقعت أنه ٌبدو شخص بإسعاؾ الصحٌة المهن إحدى مزاولته حال قام من- 400 المادة

 علٌها المنصوص بالؽرامة عوقب بها السلطة ٌنبىء ولم شكوى دون مبلحقتها تجوز جنحة أو جناٌة
. السابقة المادة فً

 
 

 وادلعلومات اإلقرار انتزاع يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  سام من- 401 المادة  على الحصول فً منه رؼبة القانون ٌجٌزها ال الشدة من ضروباًا  شخصا

. سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب بشؤنها معلومات على أو جرٌمة عن إقرار
. سنة الحبس العقاب أدنى كان جراح أو مرض إلى علٌه العنؾ أعمال أفضت وإذا

 
 

 واالفرتاء اجلرائم اختالق يف- 3 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 402 المادة

 لم أنها ٌعرؾ جرٌمة عن القضابٌة السلطة إببلغ علٌها ٌجب سلطة أو القضابٌة السلطة أخبر من
ًا  كان ومن تقترؾ  كهذه جرٌمة على مادٌة أدلة باختبلقه قضابً أو تمهٌدي لتحقٌق مباشرة فً سببا
. العقوبتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ مبة على تزٌد ال وبؽرامة أشهر الستة تجاوز ال مدة بالحبس عوقب

 
 

 إببلغ علٌها ٌجب سلطة إلى أو القضابٌة السلطة إلى أخباراًا  أو شكاٌة قدم من- 403 المادة

 مادٌة أدلة علٌه اختلق أو منها براءته ٌعرؾ مخالفة أو جنحة الناس أحد إلى فعزا القضابٌة السلطة
. سنوات ثبلث إلى شهر من بالحبس عوقب الجرم هذا مثل وقوع على



  على سنوات عشر المإقتة الشاقة باألشؽال المفتري عوقب جناٌة ٌإلؾ المعزو الفعل كان إذا
. األكثر

 عشر عن الشاقة األشؽال عقوبة تنقص فبل مإبدة بعقوبة أو باإلعدام حكم إلى االفتراء أفضى وإذا
. سنة عشرة  خمس إلى إببلؼها وٌمكن سنوات

 
 

 فً علٌها المنصوص العقوبات خففت مبلحقة أٌة قبل افترابه عن المفتري رجع إذا- 404 المادة

ًا  النبذة هذه . 251  المادة  فً جاء لما وفاقا

 
 

 الكاذبة اذلوية يف- 4 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 405 المادة

 له لٌست صفة أو  اسما فذكر رجالها أحد أو العدلٌة الشرطة ضباط من ضابط أو قاض استسماه من
 ال بؽرامة أو األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب سكنه أو إقامته محل عن كاذبة إفادة أدى أو

. لٌرة ألؾ المبة تجاوز
 
 

 من بالحبس عوقب قضابٌة محاكمة أو قضابً تحقٌق فً ؼٌره اسم انتحل من- 406 المادة

. سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة

 
 

 الزور شهادة يف- 5 النبذة
 
 
 

ًا  عذراًا  ٌبدي الذي الشاهد- 407 المادة  عن فضبلًا  األكثر على أشهر ثبلثة الحبس ٌستحق كاذبا

. الحضور عن تخلفه بسبب علٌه  بها ٌقضى التً الؽرامة
 
 



 أنكر أو بالباطل فجزم إداري أو عسكري قضاء أو قضابٌة سلطة أمام شهد من- 408 المادة

 ثبلثة من بالحبس عوقب عنها ٌسؤل التً القضٌة وقابع من ٌعرفه ما كل أو بعض كتم أو الحق
.  سنوات ثبلث إلى أشهر

 سنوات عشر الشاقة باألشؽال قضً جنابٌة محاكمة أو جنابً تحقٌق أثناء فً الزور شهادة أدٌت إذا
. األكثر على
 سنوات عشر عن الشاقة األشؽال تنقص فبل مإبدة بعقوبة باإلعدام حكم الكاذبة الشهادة عن نجم وإذا

. سنة عشرة خمس إلى إببلؼها وٌمكن
. العقوبة نصؾ خفض الٌمٌن ٌحلؾ أن دون استمع قد المجرم كان إذا
 
 

: العقوبة من ٌعفى- 409 المادة

 ٌختم أن قبل الكاذبة اإلفادة عن رجع إذا جزابً تحقٌق أثناء فً الشهادة أدى الذي الشاهد- 1
. أخبار بحقه وٌقدم التحقٌق

 ؼٌر ولو الدعوى أساس فً حكم أي قبل قوله عن رجع إذا محاكمة أٌة فً شهد الذي الشاهد- 2
. مبرم

 
 

: العقوبة من ٌعفى كذلك- 410 المادة

ًا  ٌتعرض الذي الشاهد- 1  ٌعرض أو الشرؾ أو بالحرٌة مساس له جسٌم لخطر الحقٌقة قال إذا حتما
ًا  ولو زوجة له . نفسها الدرجات من أصهاره أو أخواته أو أخوته أو فروعه أو أصوله أحد أو طالقا
 أو كشاهد استماعه الواجب من ٌكن ولم وصفته وكنٌته باسمه القاضً أمام أفضى الذي الشخص- 2

. شاء إذا الشهادة أداء عن ٌمتنع أن له أن إلى ٌنبه أن الواجب من كان
ًا  الزور شهادة عرضت إذا أما  إلى  النصؾ من العقوبة خفضت لحكم أو قانونٌة لمبلحقة آخر شخصا

. الثلثٌن
 
 

 كان إذا منه بتحرٌض الزور شهادة أدٌت الذي الشخص عن العقوبة نصؾ ٌخفض- 411 المادة

ًا  ٌعرضه الشاهد  الفقرة أوضحته كالذي جسٌم لخطر أقربابه أحد ٌعرض أو الحقٌقة قال لو حتما
. السابقة المادة من األولى

 
 

 الكاذبة والرتمجة الكاذب التقرير يف- 6 النبذة
 
 
 



 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 412 المادة

 على صحٌح ؼٌر تؤوٌبلًا  ٌإوله أو للحقٌقة مناؾ بؤمر وٌجزم القضابٌة السلطة تعٌنه الذي الخبٌر إن
 وٌمنع لٌرة ألؾ مبة عن تنقص ال وبؽرامة األقل على أشهر ثبلثة بالحبس ٌعاقب بحقٌقته عمله
. خبٌراًا  أبداًا  ٌكون أن ذلك عن فضبلًا 

. جنابٌة بقضٌة تتعلق الخبٌر مهمة كانت إذا الشاقة باألشؽال وٌقضً
 
 

 ٌترجم الذي المترجم الفوارق من علٌه اشتملت بما السابقة المادة لعقوبات ٌتعرض- 413 المادة

. عدلٌة قضٌة فً صحٌحة ؼٌر ترجمة قصداًا 
. أبداًا  الترجمة مزاولة عن بالمنع ذلك عن فضبلًا  علٌه وٌقضى

 
 

. 409  المادة أحكام والترجمان الخبٌر على تطبق- 414 المادة

 
 

 الكاذبة اليمني يف- 7 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 415 المادة

  وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى  أشهر ستة من بالحبس عوقب مدنٌة قضٌة فً الكاذبة الٌمٌن حلؾ من
. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ مبة من

 ولو بحكم الٌمٌن موضوع كانت التً الدعوى فً ٌبت أن قبل ٌمٌنه عن رجع إذا العقاب من وٌعفى
. مبرم ؼٌر

 
 

 القضاء أمام ادلربزة باألشياء التصرف يف- 8 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 416 المادة

 بالؽرامة عوقب للقضاء أبرزه أن بعد شوهه أو أتلفه أو إخفاء أو آخر بشًء أو بوثٌقة تصرؾ من



. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ خمسٌن من
. طلب كل لدى ٌقدم أن على ترك قد المبرز الشًء أو الوثٌقة كانت إذا النص هذا وٌطبق

 
 

 العدالة سري تعرقل اليت واألعمال القضائية احلصانة يف-  9 النبذة
 
 
 

 أمام تبرز أو تلفظ التً والكتابات الخطب على  قدح أو  ذم دعوى أٌة تترتب ال- 417 المادة

. المشروع الدفاع حق حدود وفً حسنة نٌة عن المحاكم
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 418 المادة

 ٌدٌر الذي القاضً عن الصادر اإلخراج أمر وخالؾ قضابً تحقٌق فٌه ٌجري مكان فً وجد من
ًا   التكدٌري  بالتوقٌؾ علٌه وحكم القاضً أوقفه الجلسة  له ٌتعرض عما فضبلًا  ساعة وعشرٌن أربعا

. االقتضاء عند الصبلحٌة ذات المحكمة به تنزلها أشد عقوبات من
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 419 المادة

ًا  استعطؾ من  من بالؽرامة عوقب ضده أو المتداعٌن أحد لمصلحة مشافهة أو كان كتابة قاضٌا
. لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن

 
 

 نشره حيظر ما يف- 10 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 420 المادة

: ٌنشر من لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة ٌعاقب
. علنٌة جلسة فً تبلوتها قبل الجناحً أو الجنابً التحقٌق وثابق من وثٌقة- 1
. المحاكم مذكرات- 2
. السرٌة الجلسات محاكمات- 3



. نسب دعوى فً المحاكمات- 4
. الهجر أو الطبلق دعاوى فً المحاكمات- 5
. نشرها المحاكم منعت محاكمة كل- 6
. األلواح أو اإلعبلنات واسطة بؽٌر نٌة حسن عن المنشورة األحكام على السابقة النصوص تطبق ال
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 421 المادة

 العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ المبة تجاوز ال وبؽرامة  األكثر على أشهر ستة بالحبس ٌعاقب
 من جزابٌة محكمة به قضت عما للتعوٌض عنها اإلعبلن أو اكتتابات فتح على عبلنٌة ٌقدمون من

. وضرر عطل أو رسوم أو ؼرامات

 
 

 القضائية القرارات نفاذ يتعرض ما يف - الثاين الفصل
 
 
 

 القضائية القرارات قوة متس اليت اجلرائم يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 422 المادة

 علٌه  أإتمن ما بعض أو بكل التصرؾ أو الضرر إلحاق على قصداًا  ٌقدم الذي القضابً الحارس إن
. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب األشٌاء من

. بإهماله الشًء تضرر إذا فقط بالؽرامة علٌه وٌقضً
ًا  آخر شخص كل ًا  أو القضاء ٌد تحت الموضوعة األشٌاء مالكا  أخذها على قصداًا  ٌقدم ملكٌتها مدعٌا
 شهر من بالحبس ٌعاقب بؤمره عالم وهو به تصرؾ أو منها أخذ ما ٌخبىء أو بها الضرر إلحاق أو

. لٌرة ألؾ مبة إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنة إلى
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 423 المادة

. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب
. منه أخرج عقار على ٌده وضع أو اإلخبلء بقرار معتد ؼٌر عقار فً لبث من- 1
. الٌد وضع أو للمكٌة صٌانة القاضً اتخذها التً التدابٌر خالؾ من- 2
. سنتٌن إلى أشهر ستة من الحبس كان بالعنؾ الفعل اقترن إذا



 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 424 المادة

ًا  ولو مزق أو أخفى من ًا  جزبٌا  إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة عوقب باإلدانة لحكم تنفٌذاًا  علق إعبلنا
. لٌرة ألؾ مابتً

ًا  المذكور الجرم نفسه هو  اقترؾ قد الحكم إلصاق بعقوبة علٌه المحكوم كان إذا ًا  كان أو آنفا  محرضا
. أشهر ستة حتى الحبس الؽرامة عن فضبلًا  استحق فٌه متدخبلًا  أو علٌه

 
 

 السجناء فرار يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  سجن أو أوقؾ لشخص سهله أو الفرار أتاح من- 425 المادة  مخالفة أو جنحة عن للقانون وفاقا

. األكثر على أشهر ستة بالحبس عوقب
 المجرم على حكم مإقتة جنابٌة بعقوبة علٌها ٌعاقب جناٌة أجل من سجن أو أوقؾ قد الفار كان إذا

 من الشاقة لؤلشؽال المجرم تعرض أشد الجناٌة عقوبة كانت وإذا سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس
. سنوات سبع إلى ثبلث

 
 

ًا  كان من- 426 المادة  بالحبس ٌعاقب سهله أو الفرار له فؤتاح السجٌن سوق أو بحراسة مولجا

 الشاقة وباألشؽال السابقة، المادة فً المذكورة األولى الحالة فً سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من
 خمس إلى سنوات خمس من الشاقة وباألشؽال الثانٌة الحالة فً سنوات سبع إلى سنوات ثبلث من

. الثالثة الحالة فً سنة عشرة
 الحالة فً سنة إلى شهر من الحبس عقوبته كانت السابق أو الحارس إهمال بسبب الفرار حصل إذا

ًا  المذكورة األولى  سنوات ثبلث إلى سنة ومن الثانٌة الحالة فً سنتٌن إلى أشهر ستة من والحبس آنفا
. الثالثة الحالة فً

 
 

 أو بؤسلحة لفرارهم تسهٌبلًا  وأمدوهم سوقهم أو السجناء حراسة إلٌهم أوكل من- 427 المادة

 باألشؽال وحده الفعل هذا عن ٌعاقبون العنؾ أو الكسر بواسطة ارتكابه على تإاتٌهم سواها بآالت
. سنوات خمس عن أقل ال المإقتة الشاقة
. المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب الفعل هذا على أقدم ؼٌرهم شخص وكل

 
 



 نفسه تسلٌم على حمله أو الفار على القبض المجرم أمن إذا العقوبة نصؾ تخفض- 428 المادة

. الجنحة أو بالجناٌة توصؾ أخرى جرٌمة ارتكب قد ٌكون أن دون فراره من اشهر ثبلثة خبلل

 
 

  كماً  احلق استيفاء يف - الثالث الفصل
 
 
 

 بالذات احلق استيفاء منع يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 429 المادة

 مال نزع على بالحال الصبلحٌة ذات السلطة مراجعة على قادر وهو بالذات لحقه استٌفاء أقدم من
.  لٌرة ألؾ المابتً تجاوز ال بؽرامة عوقب بها فاضر باألشٌاء العنؾ استعمال أو الؽٌر حٌازة فً

 
 

 أو األشخاص على العنؾ بواسطة السابقة المادة فً المذكور الفعل اقترؾ إذا- 430 المادة

 المحددة الؽرامة عن فضبلًا  األكثر على أشهر ستة بالحبس الفاعل عوقب معنوي إكراه إلى باللجوء
. أعبله

 أو مسلح شخص اإلكراه أو العنؾ استعمل إذا سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من الحبس عقوبته وتكون
. مسلحٌن ؼٌر ولو أكثر أو أشخاص ثبلثة من جماعة

 
 

 المذكورة الجنحة تقترن لم إذا المتضرر الفرٌق شكوى على المبلحقة تتوقؾ- 431 المادة

. شكوى ببل مبلحقتها تجوز أخرى بجرٌمة

 
 

 ادلبارزة يف- 2 النبذة
 
 



 
. سنة إلى شهر من المبارزة عقوبة- 432 المادة

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 433 المادة

. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن من الؽرامة عقوبتها رفضت، وإن المبارزة إلى دعوة كل
 
 

 ٌتحد لم ألنه العام لبلزدراء استهدفه أو عبلنٌة آخر أهان من نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 434 المادة

. تحداه من ٌلب لم أو للمبارزة امرءاًا 
 
 

 األولى الحالة فً العقوبة كانت دابم تعطٌل إلى أو الموت إلى المبارزة أفضت إذا- 435 المادة

. سنوات ثبلث إلى سنة من الحبس الثانٌة الحالة وفً سنوات سبع إلى ثبلث من االعتقال
 
 

. المتبارزٌن أسعؾ الذي الجراح أو الطبٌب العقوبة من ٌعفى- 436 المادة

 
 

 العامة بالثقة ادلخلة اجلرائم يف  - اخلامس الباب
 
 
 

  العامة ادلالية واإلسناد والعملة الرمسية والعالمات الدولة خامت تقليد يف - األول الفصل
 
 
 

 الرمسية والعالمات الدولة خامت تقليد يف- 1 النبذة
 
 



 
 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 437 المادة

 األمر من بٌنة على وهو المقلد الخاتم استعمل أو أجنبٌة دولة خاتم أو اللبنانٌة الدولة خاتم قلد من
. األقل على سنوات سبع الشاقة باألشؽال عوقب

 أخرى أجنبٌة  دولة خاتم دمؽة أو خاتمها دمؽة قلد أو اللبنانٌة الدولة خاتم حق دون استعمل من
. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب

. لٌرة ألؾ الخمسمابة عن تنقص ال ؼرامة الحالتٌن كلتا فً المجرم وٌستحق
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 438 المادة

ًا  قلد من ًا  أو خاتما ًا  أو مٌسما  دمؽة قلد أو أجنبٌة أو كانت لبنانٌة عامة بإدارة خاصة مطرقة أو طابعا
. األدوات تلك

 السابقة الفقرة فً المذكورة الرسمٌة العبلمات من عبلمة أي مشروع ؼٌر لؽرض استعمل ومن
. مزورة أو كانت صحٌحة

. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس عوقب
 
 

 المادة أتلؾ إذا العقاب من ٌعفى النبذة هذه فً علٌه المعاقب التقلٌد اقترؾ من- 439 المادة

. مبلحقة أو استعمال أي قبل الجرمٌة

 
 

 العامة واإلسناد العملة تزوير يف- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 440 المادة

ًا  متداولة فضٌة أو ذهبٌة عملة قلد من ًا  أو شرعا  أو تروٌجها بقصد أخرى دولة فً أو لبنان فً عرفا
 أو اللبنانٌة الببلد إلى بإدخالها أو بتروٌجها أو المقلدة العملة بإصدار األمر من بٌنة على وهو اشترك

  الخمسمابة تبلػ وبؽرامة سنوات خمس عن تنقص ال مدة الشاقة باألشؽال عوقب أجنبٌة دولة ببلد
. األقل على لٌرة ألؾ

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 441 المادة

 والفضة الذهب ؼٌر معدنٌة بعملة تتعلق السابقة المادة فً علٌها المنصوص الجرابم إحدى كانت إذا
. لٌرة ملٌونً إلى لٌرة ألؾ مابتً والؽرامة المإقتة الشاقة األشؽال العقوبة كانت



 
 

 عملة تروٌج بقصد  أقدم من السابقة المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبات ٌعاقب- 442 المادة

ًا  متداولة ًا  أو شرعا  بطبلبها أو وزنها بإنقاص إما تزٌٌفها على أجنبٌة دولة فً أو لبنان فً عرفا
 هذه على مزٌفة عملة بإصدار األمر من بٌنة على وهو اشترك أو قٌمة أكثر أنها معه ٌتوهم بطبلء

. أجنبٌة دولة ببلد إلى أو اللبنانٌة الببلد إلى بإدخالها أو بتروٌجها أو الصورة،
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 443 المادة

 بقصد الدولة بإذن الصادرة األجنبٌة أو اللبنانٌة المصرفٌة النقد أوراق أو النقد أوراق قلد من
. 440  المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبات عوقب بتروٌجها أو بإصدارها اشترك أو تروٌجها

 
 

ًا  ذكرت كالتً إسناداًا  زور من- 444 المادة  أوراق بإصدار باألمر عالم وهو اشترك أو آنفا

 بالعقوبات عوقب أخرى دولة ببلد إلى أو اللبنانٌة الببلد إلى بإدخالها أو بتروٌجها أو مزٌفة
. 441   المادة فً علٌها المنصوص

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 445 المادة

ًا  روج أو االتجار بقصد نقل أو  عرض أو صنع من والؽرامة بالحبس ٌعاقب  بها مقلداًا  معدنٌة قطعا
ًا  متداولة عملة ًا  أو شرعا ًا  أو أخرى ببلد فً أو لبنان فً عرفا  وبٌن بٌنها التباس ٌقع قد مطبوعة أوراقا

. الدولة بإذن الصادرة األجنبٌة أو اللبنانٌة المصرفٌة النقد أوراق أو النقدي الورق
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 446 المادة

27/5/1993 
ًا  حسنة نٌة عن قبض من ًا  أو العملة من قطعا  أو اللبنانٌة المصرفٌة النقد أوراق أو نقدٌة أوراقا

 عوقب عٌوبها من تحقق أن بعد وروجها مزورة أو مزٌفة أو مقلدة الدولة بإذن الصادرة  األجنبٌة
. لٌرة ألؾ المابتً تجاوز ال بؽرامة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 447 المادة

ًا  أو عملة باألمر عالم وهو التعامل إلى أعاد من نفسها العقوبة ٌستحق  النقد أوراق أو نقدٌة أوراقا
. بها التعامل بطل لؤلمر إسناداًا  أو الدولة  بإذن الصادرة األجنبٌة أو اللبنانٌة المصرفٌة

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 448 المادة

27/5/1993 



 أو اللبنانٌة المصرفٌة النقد أوراق أو العملة تزوٌر أو تزٌٌؾ أو لتقلٌد معدة أدوات أو آالت صنع من
  عوقب مشروع ؼٌر وجه على استعمالها بقصد علٌها حصل أو الدولة بإذن الصادر األجنبٌة

. األقل على لٌرة ألؾ مابتً وبالؽرامة المإقتة الشاقة باألشؽال
. األقل على سنة بالحبس عوقب بؤمرها علمه على األدوات أو اآلالت تلك اقتنى ومن

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 449 المادة

 معدة أدوات أو آالت حابزاًا  وجد من السابقة المادة فً علٌها المنصوص الجنابٌة بالعقوبات ٌعاقب
. مشروع ؼٌر وجه على واستعمالها اللبنانٌة المصرفٌة النقد أوراق أو النقدي الورق أو العملة لصنع

 
 

 التمغة وأوراق الطوابع تزوير يف- 3 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 450 المادة

 بقصد البرٌد طوابع أو اإلٌصاالت وطوابع األمٌرٌة الطوابع أو التمؽة أوراق زور أو قلد من
 حتى المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب بؤمرها علمه على روجها أو مشروع ؼٌر وجه على استعمالها

. لٌرة ألؾ مبة أقلها وبؽرامة سنوات خمس
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 451 المادة

 استعمل من لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنة إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
ًا  أو المزورة أو المقلدة الطوابع أحد باألمر عالم وهو . استعماله سبق طابعا

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 الثانٌة النبذتٌن فً علٌها المنصوص الجناٌات بإحدى اشترك من العقوبة من ٌعفى- 452 المادة

. إتمامها قبل الجناٌة بهذه السلطة وانبؤ الفصل هذا من والثالثة



 الذٌن على أو المجرمٌن سابر على المبلحقات، بدء بعد لو القبض، ٌتٌح الذي علٌه المدعى  أما
. 251  المادة علٌه نصت ما نحو على فقط عقوبته فتخفض مختبؤهم ٌعرؾ

 
 

 التزوير يف - الثاين الفصل
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 453 المادة

 مستنداًا  ٌشكل مخطوط أو صك ٌثبتها التً البٌانات أو الوقابع فً للحقٌقة، متعمد تحرٌؾ هو التزوٌر
. اجتماعً أو معنوي أو مادي ضرر إحداث بدافع

 
 

. بؤمره عالم وهو المزور استعمل من نفسها التزوٌر مرتكب بعقوبة ٌعاقب- 454 المادة

 
 

 العقوبة خفضت صحٌح أمر إثبات بقصد المزور استعمل أو التزوٌر ارتكب إذا- 455 المادة

ًا  . 251 للمادة وفاقا

 
 

 اجلنائي التزوير يف- 1 النبذة
 
 
 

 ٌرتكب الذي الموظؾ األقل على سنوات خمس المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 456 المادة

ًا  تزوٌراًا  : بالوظٌفة قٌامه أثناء فً مادٌا
 بصنع وإما. مزوراًا  إمضاء بتوقٌعه وإجماالًا  إصبع  بصمة أو خاتم أو إمضاء استعمال بإساءته إما

. مخطوط أو صك
. مخطوط أو صك مضمون فً تؽٌٌر أو إضافة أو حذؾ من ٌرتكبه بما وإما
 ٌدعى أن إلى بها ٌعمل التً السندات من المزور السند كان إذا سنوات سبع عن العقوبة تنقص وال

. تزوٌرها
ًا  السند إتبلؾ حال فً المادة هذه أحكام تطبق ًا  إتبلفا ًا  أو كلٌا . جزبٌا



 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 457 المادة

 سنداًا  ٌنظم الذي الموظؾ فٌها المبٌن الفارق مع السابقة المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبات ٌعاقب
ًا  فٌحدث اختصاصه من : ظروفه أو  موضوعه فً تشوٌها
. علٌه أإتمن بٌاض على إمضاء استعمال بإساءته إما
. أملوها التً أو المتعاقدٌن عن صدرت التً ؼٌر أقواالًا  أو مقاوالت بتدوٌنه أو
 بتحرٌفه أو بها معترؾ أنها على بها معترؾ ؼٌر وقابع أو صحٌحة أنها على كاذبة وقابع بإثباته أو
. صحٌح ؼٌر وجه على إٌراده أو أمراًا  بإؼفاله أخرى واقعة أي

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 458 المادة

 بها ٌقومون التً المعامبلت فً الدٌن رجال السابقة المواد لتطبٌق العامٌن الموظفٌن منزلة ٌنزل
 القوانٌن بحكم له أجٌز من كل وكذلك وباألوقاؾ الشخصٌة باألحوال والمتعلقة القانون بحكم

. لخاتم أو إلمضاء أو لسند الرسمٌة الصفة إعطاء واألنظمة
 
 

 بإحدى الرسمٌة األوراق فً تزوٌراًا  ٌرتكبون الذٌن األشخاص سابر ٌعاقب- 459 المادة

 القانون فٌها ٌنص ال التً الحاالت فً المإقتة الشاقة باألشؽال السابقة المواد فً المذكورة الوسابل
. ذلك خبلؾ على

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 460 المادة

: السابقة المواد لتطبٌق الرسمٌة كاألوراق تعد
 المواد فً علٌها المنصوص المنقولة القٌم سندات وسابر اإلٌداع وشهادات والسندات األسهم- 1

 القانون ٌجٌز التً لؤلمر، أو للحامل أو اسمٌة كانت سواء التجارة قانون من ٌلٌها وما 453
. أخرى دولة فً أو لبنان فً إصدارها المإسسات أو للشركات

 
. المالٌة وإسناده ومستنداته وقٌوده لبنان مصرؾ سجبلت- 2
 
 أو العلٌا المعاهد أو الرسمٌة المراجع عن الصادرة األجنبٌة، أو اللبنانٌة العلمٌة  الشهادة- 3

 مإسسة إلى االنتساب أجل من أو وظٌفة أو عمل أو مهنة ممارسة أجل من والمفروضة الجامعات
. أخرى علمٌة

 
. الرسمٌة والهٌبات اإلدارات تصدرها التً الٌانصٌب أوراق- 4

 
 



 الرمسية والبيانات السجالت تزوير يف- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 461 المادة

ًا  علٌه وجب من  أؼفل أو كاذبة أموراًا  فٌها فدون السلطة لمراقبة خاضعة سجبلت ٌمسك أن قانونا
 إذا األقل على لٌرة ألؾ مبة وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس عوقب فٌها صحٌحة أمور تدوٌن

. الؽلط فً السلطة إٌقاع شؤنه من الفعل كان
 
 

 منظمة أو محرفة أو مقلدة وثٌقة باألمر عالم وهو أبرز من نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 462 المادة

ًا  تكون ألن ومعدة الحقٌقة ٌخالؾ وجه على  من ذلك ؼٌر أو الرسوم أو الضرابب لحساب إما أساسا
 المجرم أعمال على القانونٌة للمراقبة وإما العامة اإلدارات إلحدى أو للدولة المتوجبة العوابد
. بمهمته المتعلقة

 
 

 الكاذبة الشهادات يف- 3 النبذة
 
 
 

 8/12/1995 تارٌخ 487 للقانون وفقا معدلة- 463 المادة

 457و 456 المادتٌن فً علٌها المنصوص الوسابل من معنوٌة أو مادٌة وسٌلة بؤي أقدم من
 بالحبس ٌعاقب دخول سمة أو سفر جواز أو قٌد إخراج شهادة أو هوٌة تذكرة تزوٌر على عقوبات،

. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 464 المادة

 تذكرة تزوٌر على التحوٌل أو التحرٌؾ أو باالختبلق أقدم من سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب
 عن نسخة أو نقل وثٌقة أو ناخب تذكرة أو سٌارة قٌادة أو سبلح حمل أو صٌد رخصة أو مرور
. العدلً السجل

: نفسها بالعقوبة وٌعاقب
 وسٌلة بؤي أو اسمه ؼٌر اسم بانتحال أو كاذبة هوٌة بذكر الوثابق هذه أحد على حصل من- 1

. أخرى مضللة



. هوٌته ؼٌر بهوٌة او اسمه ؼٌر باسم المعطاة الوثابق هذه احدى استعمل من- 2
. الهوٌة أو االسم بانتحال علمه  مع الوثابق هذه إحدى ٌسلم الذي الموظؾ- 3
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 465 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 466 المادة

 كاذبة شهادة إعطاء على صحٌة أو طبٌة مهنة أو عامة خدمة أو عامة وظٌفة ممارسته حال أقدم من
 تلحق أن أو مشروعة ؼٌر منفعة الؽٌر على تجر أن شؤنها من أو العامة السلطة إلى تقدم لكً معدة

. الناس أحد بصالح الضرر
 التحرٌؾ بواسطة زور أو السابقة الفقرة فً المذكورٌن األشخاص أحد اسم بانتحاله  اختلق ومن

. المذكورة المادة إلٌها  ألمحت كالتً شهادة
. سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس عوقب

 فبل عامة خدمة من اإلعفاء لتبرر أو القضاء أمام تبرز لكً أعدت قد الكاذبة الشهادة كانت وإذا
. أشهر ستة عن الحبس ٌنقص

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 467 المادة

 وكذلك العامة واإلدارات الدولة فً العاملٌن وسابر المباشرون ٌحررها التً التبلٌػ أوراق إن
 المادة فً المذكورة الوثابق منزلة تنزل العدلٌة الضابطة رجال ٌحررها التً والتقارٌر المحاضر
. المادة هذه فً المذكورة بالعقوبة وتعاقب ،463

 
 

 عوقب فقر شهادة أو سلوك حسن شهادة زور أو مستعار اسم تحت وضع من- 468 المادة

. أشهر ستة حتى بالحبس
 شهادة التزوٌر تناول أو موظؾ اسم تحت الشهادة وضعت إذا سنة إلى شهر من العقوبة وتكون
. موظؾ عن صادرة

 
 

 اذلوية انتحال يف- 4 النبذة
 
 
 

 بنٌة أو لؽٌره أو لنفسه المنفعة جلب قصد كاذبة بهوٌة عامة سلطة إلى تقدم من- 469 المادة



 من له ٌتعرض قد عما فضبلًا  سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس عوقب الناس أحد بحقوق األضرار
. عام موظؾ مع تواطبه حال فً الجنابٌة العقوبات

 
 

ًا  المذكورة األحوال فً منه علم عن ٌثبت شخص كل على نفسها العقوبة تفرض- 470 المادة  آنفا

. العامة السلطات أمام الكاذبة الناس أحد هوٌة

 
 

 اخلاصة األوراق  تزوير يف- 5 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 471 المادة

 عوقب 457و 456 المادتٌن فً المحددة الوسابل بإحدى خاصة أوراق فً التزوٌر ارتكب من
. لٌرة ألؾ مبة أقلها وبؽرامة سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس

 
 

. العقاب من أعفً والمبلحقة االستعمال قبل الجرمً بالفعل المجرم أقر إذا- 472 المادة

 العقوبة فتخفض المبلحقة أو الشكوى وقبل المزور استعمال بعد الجرم عن اإلقرار حصل إذا أما
. 251  المادة فً جاء ما نحو على

 
 

 والعائلة الدين متس اليت اجلرائم يف - السادس الباب
 
 
 

 الدين متس اليت اجلنح يف - األول الفصل
 
 
 



 الديين الشعور ميس ما يف- 1 النبذة
 
 
 

. سنة إلى شهر من بالحبس عوقب عبلنٌة هللا اسم على جدؾ من- 473 المادة

 
 

 1/12/1954  تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 474 المادة

 تمارس التً الدٌنٌة الشعابر تحقٌر على 209 المادة فً علٌها المنصوص الطرق بإحدى أقدم من
. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب الشعابر تلك بإحدى االزدراء على حث أو عبلنٌة

 
 

 1/12/1954  تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 475 المادة

: سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب
ًا  أحدث من- 1  بتلك المتعلقة الدٌنٌة الرسوم أو باالحتفاالت أو الطقوس بإحدى القٌام عند تشوٌشا

. التهدٌد أو الشدة بؤعمال عرقلها أو الطقوس
 ٌكرمه مما وؼٌرها أشعرتها أو  بالعبادة خصت أبنٌة نجس أو دنس أو شوه أو حطم أو هدم من- 2

. الناس من فبة أو الدٌانة أهل

 
 

 ادلذىب تغيري يف- 2 النبذة
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 476 المادة

27/5/1993 
 بالزواج احتفل أو المذهب أو الدٌن بتؽٌٌر المتعلقة القانونٌة األحكام الدٌن رجال أحد خالؾ إذا

 خمسٌن من بالؽرامة عوقب روعٌت قد المذكورة األحكام أن من الحاجة عند ٌتثبت أن دون الدٌنً
. لٌرة ألؾ خمسمابة إلى  ألؾ

 
 

 شاملة أحكام



 
 
 

  المادة من والرابعة الثانٌة الفقرتٌن فً المذكورة الحقوق من المجرم  منع ٌمكن- 477 المادة

. 476 إلى 474 المواد فً الواردة الجرابم إحدى اقترؾ إذا 65

 
 

 دفنهم بنظام ادلخلة اجلرائم ويف األموات حرمة على التعدي يف- 3 النبذة
 
 
 

ًا  أحدث من- 478 المادة  التهدٌد أو الشدة بؤعمال عرقلها أو الموتى حفبلت أو المآتم فً تشوٌشا

. سنة إلى شهرٌن من بالحبس عوقب
 
 

 وإذا سنة، إلى شهر من بالحبس عوقب بعضها أو كلها جثة أتلؾ أو سرق من- 479 المادة

. سنتٌن إلى شهرٌن فمن الوالدة أو الموت إخفاء بقصد السرقة حصلت
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 480 المادة

 أو أشهر ستة على تزٌد ال مدة وبالحبس لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة ٌعاقب
 أو جثة أخذ على الحق له من موافقة دون تعلٌمً أو علمً لؽرض أقدم من العقوبتٌن بإحدى

. آخر وجه بؤي استعمالها على أو تشرٌحها
 
 

: سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب- 481 المادة

 أو تحطٌمها أو هدمها على قصداًا  أقدم أو الموتى أنصاب أو القبور حرمة دنس أو هتك من- 1
. تشوٌهها

 أو المقابر بصٌانة أو الموتى بشعابر خص آخر شًء أي شوه أو حطم أو هدم أو دنس من- 2
. تزٌٌنها

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 482 المادة



: لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من بالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب
 كانت صورة بؤي ٌخالفون أو القانونٌة األصول مراعاة دون ترمٌده أو مٌت دفن على ٌقدمون من

. الترمٌد أو بالدفن المتعلقة واألنظمة  القوانٌن
. سنتٌن إلى شهرٌن من العقوبة  كانت الوالدة أو الموت إخفاء بقصد الفعل وقع إذا

 
 

 العيلة متس اليت اجلرائم يف - الثاين الفصل
 
 
 

 بالزواج ادلتعلقة اجلرائم يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 483 المادة

 رضى العقد فً ٌدون أن دون عمره من عشرة الثامنة ٌتم لم قاصر زواج الدٌن رجال أحد عقد إذا
 إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة عوقب القاضً بإذن عنه ٌستعاض أن أو القاصر على الوالٌة له من

. لٌرة ألؾ خمسمابة
 
 

ًا  ٌعقد الذي الدٌن رجل نفسها العقوبة ٌستحق- 484 المادة  وسابر اإلعبلنات ٌتم أن قبل زواجا

. عدتها انقضاء قبل امرأة زواج ٌتولى أو الشخصٌة األحوال أو القانون علٌها ٌنص التً المعامبلت
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 485 المادة

 إلى شهر من بالحبس عوقب سابق زواج بسبب زواجه ببطبلن علمه على شرعٌة بطرٌقة تزوج من
. سنة

 الزوجٌة بالرابطة علمه على المذكور  الزواج عقد ٌتولى الذي الدٌن رجل نفسها العقوبة وٌستهدؾ
. السابقة

 وٌحكم اللبنانٌة الجنسٌة منحها بهدؾ أجنبٌة من ٌتزوج لبنانً كل المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 
. نفسها العقوبة بها وتنزل الزواج هذا بفعل المكتسبة الزوجة جنسٌة بإسقاط

 
 



 الذٌن والشهود المتعاقدٌن ممثلو السابقة األحكام لتطبٌق الدٌن رجال منزلة ٌنزل- 486 المادة

. هذه بصفتهم الزواج حضروا

 
 

 العيلية باآلداب ادلخلة اجلنح يف- 2 النبذة
 
 
 

. سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس الزانٌة المرأة تعاقب- 487 المادة

ًا  كان إذا الزانٌة شرٌك على نفسها بالعقوبة وٌقضى . سنة إلى شهر من فبالحبس وإال متزوجا
 منها نشؤ ما إال الشرٌك على الثبوت أدلة من ٌقبل ال المشهودة والجنحة القضابً اإلقرار خبل فٌما
. كتبها  التً الخطٌة والوثابق الرسابل عن

 
 

 أو الزوجً البٌت فً الزنا ارتكب إذا سنة إلى شهر من بالحبس الزوج ٌعاقب- 488 المادة

. كان مكان أي فً جهاراًا  خلٌلة له اتخذ
. الشرٌك بالمرأة نفسها العقوبة وتنزل

 
 

. الشخصً المدعً صفة واتخاذه الزوج بشكوى إال الزنا فعل مبلحقة ٌجوز ال- 489 المادة

ًا  والزوج إال المتدخل أو الشرٌك ٌبلحق ال . معا
. برضاه الزنا تم الذي الزوج من الشكوى تقبل ال
. الزوج بعلم الجرم فٌه اتصل الذي الٌوم على أشهر ثبلثة بانقضاء الشكوى تقبل ال

 سابر عن الشخصٌة والدعوى العام الحق دعوى ٌسقط الزوجة أو الزوج عن الحق إسقاط
. المجرمٌن

. الشكوى تسقط المشتركة الحٌاة باستبناؾ الرجل رضً إذا
 
 

 األشقاء بٌن أو شرعٌٌن ؼٌر أو كانوا شرعٌٌن والفروع األصول بٌن السفاح- 490 المادة

ًا  هإالء بمنزلة هم من أو ألم أو ألب واألخوات واألخوة والشقٌقات  علٌه ٌعاقب األصهرة من جمٌعا
. سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس

. سنوات ثبلث إلى سنة من فالعقوبة فعلٌة أو شرعٌة سلطة اآلخر على المجرمٌن ألحد كان إذا
. الوالٌة حق من المجرم منع ٌمكن

 
 



 أحد صهر أو قرٌب شكوى على بناء السابقة المادة فً الموصوؾ السفاح ٌبلحق- 491 المادة

. الرابعة الدرجة حتى المجرمٌن
. الفضٌحة إلى األمر أدى إذا شكوى ببل المبلحقة وتباشر

 
 

 وبنوتو بالولد ادلتعلقة اجلرائم يف- 3 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 492 المادة

 تلده لم ولداًا  امرأة إلى نسب أو بآخر ولداًا  أبدل أو عمره من السابعة دون ولداًا  خبؤ أو خطؾ من
. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب

 تحرٌؾ أو إزالة نتٌجتها كانت أو الجرٌمة من الؽرض كان إذا سنوات خمس عن العقوبة تنقص وال
. الرسمٌة السجبلت عن صورٌة شخصٌة أحوال تدوٌن أو الشخصٌة الولد بؤحوال المتعلقة البٌنة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 493 المادة

ًا  ولداًا  النفوس سجبلت فً مقٌداًا  كونه حال هوٌته وكتم اللقطاء مؤوى ولداًا  أودع من  ؼٌر أو شرعٌا
. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب به معترؾ شرعً

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 494 المادة

 المتعلقة البٌنة تحرٌؾ أو إزالة إلى ٌرمً السابقة المواد فً ذكرت التً األعمال ؼٌر عمل كل
. المإقتة الشاقة باألشؽال علٌه ٌعاقب الشخصٌة الناس أحد بؤحوال

 
 

 القاصر حراسة حق على التعدي يف- 4 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 495 المادة

 له من سلطة عن نزعه قصد برضاه ولو عمره من عشرة الثامنة دون قاصراًا  أبعد أو خطؾ من



  ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب الحراسة أو الوالٌة علٌه
. لٌرة ألؾ مابتً إلى
 العقوبة كانت القوة أو بالحٌلة أبعد أو خطؾ أو عمره من عشرة الثامنة أتم قد القاصر ٌكن لم وإذا

. المإقتة الشاقة األشؽال
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 496 المادة

 الثامنة ٌتم لم قاصر إحضار ٌإخر أو فٌرفض القاضً أمر ٌمتثل ال آخر شخص وكل واألم األب
 مابتً إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب عمره من عشرة

. لٌرة ألؾ
 
 

  المادة فً المعٌن بالمقدار السابقة المواد فً علٌها المنصوص العقوبات تخفض- 497 المادة

. حكم أي صدوره قبل قدمه أو القاصر ارجع الذي المجرم عن 251
. التكرار حالة فً النص هذا ٌطبق ال

 
 

 العاجز أو الولد تسييب يف- 5 النبذة
 
 
 

 حماٌة ٌملك ال آخر شخص أي أو عمره من السابعة دون ولداًا  سٌب أو طرح من- 498 المادة

. سنة إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب نفسٌة أو جسدٌة حالة بسبب نفسه
. سنوات ثبلث إلى سنة من العقاب كان قفر مكان فً سٌب أو العاجز أو الولد طرح إذا
 
 

ًا  علٌه للمجنى الجرٌمة سبب إذا- 499 المادة  بها أوخذ الموت إلى به أفضت أو أذى أو مرضا

ًا  المجرم  توقع قد ٌكن لم إذا مقفر ؼٌر مكان فً والتسٌٌب الطرح حالة فً 191 المادة ألحكام وفاقا
ًا  بها وأوخذ اجتنابها بإمكانه أن اعتقد أو النتٌجة تلك  أو الطرح حالة فً 189 المادة لحكام وفاقا

. بالمخاطر وقبل النتٌجة توقع كلما مقفر مكان فً التسٌٌب
 
 

 أو حراسته المولٌن األشخاص أحد أو العاجز أو الولد أصول أحد المجرم كان إذا- 500 المادة

. 257  المادة علٌه نصت ما نحو على العقوبة شددت تربٌته أو معالجته أو مراقبته
 أو مولودها طرح على متدخلة أو فاعلة أو محرضة أقدمت التً الوالدة على النص هذا ٌطبق ال



. لشرفها صٌانة تسٌٌبه
 
 

 1993/ 5/ 13 تارٌخ 224 للقانون وفقا مضافة- مكرر  500 المادة

 ولو عمره من عشرة الثامنة دون قاصر عن دابمة أو مإقتة لفترة التخلً حاول أو تخلى من كل
 وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس عوقب آخر، نفع أي أو مالً لقاء للتبنً إعطابه بقصد

. لٌنانٌة لٌرة ملٌون عشرٌن إلى مبلٌٌن خمس من
: ذاتها بالعقوبة ٌعاقب. والتدخل بالشرٌك ذاتها العقوبة تنزل

 
 شرعً ؼٌر لولد األم أو األب أو أحدهما، أو قاصر والدي ٌحمل أن حاول أو حمل من كل- 1

 مبالػ لقاء القاصر عن للتخلً وصاٌة أو والٌة سلطة له من كل أو أحدها، من أو منهم به معترؾ
. أخرى منفعة أٌة أو مالٌة

 
 ٌولد قد أو ولد طفل والدي مباشرة ؼٌر أو مباشرة وسٌلة بؤٌة ٌحمل أن حاول أو حمل من كل- 2

 أو ٌستعمله أو التعهد هذا ٌحوز من وكل عنه، للتخلً التعاقد أو الطفل عن بالتخلً التعهد على
. استعماله ٌحاول

 
 بٌع بقصد أوالًا، شرعٌة بصورة اإلنجاب على آخر شخص أي ٌحمل أن ٌحاول أو ٌحمل من كل- 3

. المولود
 
  طفل على الحصول بؽٌة آخر، نفً أي أو مالً بدل لقاء وساطته ٌقدم أن حاول أو أقدم من كل- 4
. تبنٌه أو

. إلٌها ٌإول التً النتٌجة عن بمعزل أعبله المذكورة الحاالت سابر فً التحرٌض على العقوبة تطبق
ًا  العقوبة تشدد . التكرار حال فً العقوبات قانون من 257 للمادة وفقا

 
 

 العائلية الواجبات إمهال يف- 6 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 501 المادة

 سواء تبنٌاه ولدا أو الشرعً ؼٌر أو الشرعً ولدهما احتٌاج حالة فً ٌتركان اللذٌن واألم األب إن
 من تمكنهما التً الوسابل على الحصول اهمبل او عاتقهما على ٌقع الذي اإلعالة موجب تنفٌذ رفضا
. لٌرة ألؾ المابتً تتجاوز ال وبؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة التشؽٌل مع بالحبس ٌعاقبان قضابه

 
 



 زوجه أو زوجه إلى ٌإدي بؤن المحكمة القضٌة قوة اكتسب بحكم علٌه قضى من- 502 المادة

 المعٌنة األقساط تربٌته أو إعالته علٌه ٌجب شخص أي إلى أو  فروعه أو أصوله إلى أو السابق
 ما مقدار توازي وبؽرامة أشهر ستة إلى شهر مع التشؽٌل مع بالحبس عوقب ٌإدٌها ال شهرٌن فبقً

. أداإه علٌه وجب
 القرار حكم فً ٌكون لبنان فً التنفٌذٌة بالصٌؽة المقترن أجنبٌة محكمة عن الصادر القرار إن

.  السابقة الفقرة لتطبٌق اللبنانً القاضً عن الصادر

 
 

 العامة واآلداب باألخالق ادلخلة اجلرائم يف - السابع الباب
 
 
 

 العرض على االعتداء يف - األول الفصل
 
 
 

 االغتصاب يف- 1 النبذة
 
 
 

 لمدة الشاقة باألشؽال عوقب الجماع على والتهدٌد بالعنؾ زوجه ؼٌر أكره من- 503 المادة

. األقل على سنوات خمس
. عمره من عشرة الخامسة ٌتم لم علٌه المعتدى كان إذا سنوات سبع من العقوبة تنقص ال و
 
 

ًا  جامع من المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 504 المادة  المقاومة ٌستطٌع ال زوجه ؼٌر شخصا

. الخداع ضروب من نحوه استعمل ما بسبب أو نفسً أو جسدي نقص بسبب
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 505 المادة

. المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب عمره من عشرة الخامسة دون قاصراًا  جامع من



. عمره من عشرة الثانٌة ٌتم لم الولد كان إذا سنوات خمس عن العقوبة تنقص وال
 شهرٌن من بالحبس عوقب عشرة الثامنة ٌتم ولما عمره من عشرة الخامسة أتم قاصراًا  جامع ومن
. سنتٌن إلى

 
 

ًا  أصوله أحد عمره من عشرة والثامنة عشرة الخامسة بٌن قاصراًا  جامع إذا- 506 المادة  شرعٌا

 أو شرعٌة سلطة علٌه ٌمارس شخص وكل األصول لجهة أصهاره أحد  أو شرعً ؼٌر أو كان
. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب األشخاص أولبك خدم أحد أو فعلٌة

ًا  المجرم كان إذا نفسها بالعقوبة وٌقضً   عامبلًا  أو استخدام مكتب مدٌر كان أو دٌن رجل أو موظفا
ًا  الفعل فارتكب فٌه . وظٌفته من ٌستمدها التً التسهٌبلت أو السلطة استعمال مسٌبا

 
 

 الفحشاء يف- 2 النبذة
 
 
 

 عوقب للحشمة مناؾ فعل إجراء أو مكابدة على والتهدٌد بالعنؾ آخر أكره من- 507 المادة

. سنوات أربع عن تنقص ال مدة الشاقة باألشؽال
. عمره من عشرة الخامسة ٌتم لم علٌه المعتدى كان إذا سنوات ست للعقوبة األدنى الحد وٌكون

 
 

 ضروب إلى لجؤ من األكثر على سنوات عشر المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 508 المادة

ًا  فعبلًا  به فارتكب نفسه أو جسده فً امرىء علة من استفاد أو الحٌلة  على حمله أو للحشمة منافٌا
. ارتكابه

 
 

ًا  فعبلًا  عمره من عشرة الخامسة دون بقاصر ارتكب من- 509 المادة  على حمله أو للحشمة منافٌا

. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب ارتكابه
. عمره من عشرة الثانٌة الولد ٌتم لم إذا سنوات أربع عن العقوبة تنقص وال

 
 

 بٌن بقاصر ٌرتكب 506 المادة فً الموصوفٌن األشخاص من شخص كل- 510 المادة

ًا  فعبلًا  عمره من عشرة والثامنة عشرة الخامسة  باألشؽال ٌعاقب ارتكابه على ٌحمله أو للحشمة منافٌا
. سنوات عشر على تزٌد ال مدة الشاقة

 



 
 

 السابقة للنبذات الشاملة أحكام
 
 
 

 509 إلى 507و 505 إلى 503 المواد فً علٌها المنصوص العقوبات ترفع- 511 المادة

. 506 المادة فً إلٌهم المشار األشخاص أحد المجرم كان إذا 257 المادة  ذكرته الذي النحو على
 
 

 هذا فً علٌها المنصوص الجناٌات عقوبات 257 المادة أحكام بمقتضى تشدد- 512 المادة

: الفصل
 إجراء على تعاقبوا أو علٌه المعتدى مقاومة على التؽلب فً اشتركوا أكثر أو شخصان اقترفها إذا

. به الفحش
 مدته تزٌد تعطٌل عنهما تسبب أذى أو آخر مرض بؤي أو زهري بمرض علٌه المعتدى أصٌب إذا

. بكارتها فؤزٌلت بكراًا  علٌها المعتدى كانت أو أٌام عشرة عن
 النتٌجة هذه أراد قد الفاعل ٌكن ولم علٌه المعتدى موت إلى ذكرها السابق الجناٌات إحدى أدت إذا
. سنة عشرة اثنتً عن العقوبة تنقص فبل

 
 

 أو لمراقبته خاضع شخص أو موقوؾ أو سجٌن زوجة نفسها عن راود موظؾ كل- 513 المادة

. سنة إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب الشخص ذلك قرٌبات إحدى راود أو سلطته
 فصلها منوط قضٌة له شخص قرٌبة أو زوجة نفسها عن ٌراود الذي بالموظؾ نفسها العقوبة وتنزل

.  برإسابه أو به
ًا  المذكورات النساء إحدى من أربه المجرم نال إذا العقوبة  تضاعؾ . آنفا

 
 

 اخلطف يف- 3 النبذة
 
 
 

 سنة من بالحبس عوقب الزواج بقصد امرأة أو فتاة العنؾ أو بالخداع خطؾ من- 514 المادة



. سنوات ثبلث إلى
 
 

 ارتكاب بقصد أنثى أو كان ذكراًا  األشخاص أحد العنؾ أو بالخداع خطؾ من- 515 المادة

 سبع عن العقوبة تنقص فبل المذكور الفعل ارتكب وإذا المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب به الفجور
. سنوات

 
 

 ٌتم لم قاصر على عنؾ أو خداع دون الفعل ارتكب إذا السابقة العقوبات تفرض- 516 المادة

. عمره من عشرة الخامسة
 
 

 ٌرجع الذي المجرم 251 المادة فً علٌها المنصوص المخففة األسباب من ٌستفٌد- 517 المادة

 أن دون حرٌته إلٌه وٌعٌد أمٌن مكان إلى ساعة وأربعٌن ثمانً خبلل فً نفسه تلقاء من المخطوؾ
ًا  فعبلًا  به ٌرتكب . جناٌة أو كانت جنحة أخرى جرٌمة أو للحٌاء منافٌا

 
 

 بالنساء اخلاصة األماكن حرمة وخرق والتهتك اإلغواء يف- 4 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 518 المادة

ًا  ٌستوجب ال الفعل كان إذا عوقب بكارتها ففض الزواج بوعد  فتاة أؼوى من  حتى بالحبس أشد عقابا
. العقوبتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ مابتً أقصاها وبؽرامة أشهر ستة
 والوثابق الرسابل عن منها نشؤ ما إال المجرم على الثبوت أدلة من ٌقبل ال اإلقرار خبل ما فً

. كتبها التً األخرى
 
 

 عمره من عشرة الخامسة دون قاصراًا  للحٌاء منافٌة بصورة داعب أو لمس من- 519 المادة

 بالحبس عوقب رضاهما دون سنة عشرة خمس العمر من لهما فتاة أو امرأة أو أنثى أم كان ذكراًا 
. أشهر الستة التتجاوز مدة

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 520 المادة

ًا  عمبلًا  عمره من عشرة الخامسة دون قاصر على عرض من ًا  إلٌه وجه أو للحٌاء منافٌا  مخبلًا  كبلما



 بالعقوبتٌن أو لٌرة ألؾ وخمسٌن مابتٌن عن تزٌد ال بؽرامة أو التكدٌري بالتوقٌؾ عوقب بالحشمة
ًا  . معا

 
 

ًا  خل قد امرأة بزي تنكر رجل كل- 521 المادة ًا  مكانا  وقت دخوله محظوراًا  أو بالنساء خاصا

. أشهر ستة من أكثر ال بالحبس عوقب النساء لؽٌر الفعل

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 522 المادة

 أوقفت علٌها المعتدى وبٌن الفصل هذا فً الواردة الجرابم إحدى مرتكب بٌن صحٌح زواج عقد إذا
. علٌه فرض الذي العقاب تنفٌذ علق بالقضٌة الحكم صدر كان وإذا المبلحقة

 سنوات خمس وانقضاء الجنحة على سنوات ثبلث  انقضاء قبل العقوبة تنفٌذ أو المبلحقة إلى ٌعاد
 لمصلحة به المحكوم بالطبلق أو مشروع سبب دون المرأة بطبلق إما الزواج انتهى إذا الجناٌة على

. علٌها المعتدى

 
 

 العامة واآلداب لؤلخالق والتعرض الفجور على احلض يف - الثاين الفصل
 
 
 

 الفجور على احلض يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 523 المادة

 الفجور على عمره من والعشرٌن الحادٌة ٌبلػ لما أنثى أو كان ذكراًا  أكثر أو شخص حض اعتاد من
 وبؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس عوقب إتٌانهما على مساعدته أو له تسهٌلهما على أو الفساد و



. لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ خمسٌن من
. سهلها أو السرٌة الدعارة تعاطى من نفسه العقاب وٌعاقب

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 524 المادة

 الؽٌر ألهواء إرضاء أقدم من لٌرة ألؾ مابتً عن تنقص ال وبؽرامة األقل على سنة بالحبس ٌعاقب
 أو برضاها ولو عمرها من والعشرٌن الحادٌة دون فتاة أو امرأة إبعاد أو اجتذاب أو إؼواء على
 النفوذ صرؾ أو التهدٌد أو العنؾ أو الخداع باستعمال العمر من والعشرٌن الحادٌة فً فتاة أو امرأة

. اإلكراه وسابل من ذلك ؼٌر أو
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 525 المادة

 الوسابل باستعماله أقدم من لٌرة ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى شهر من بالحبس ٌعاقب
 الفجور بٌت فً علٌه له دٌن بسبب ولو عنه رؼماًا  شخص استبقاء على السابقة المادة فً المذكورة

. الدعارة تعاطً على اكرهه أو
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 526 المادة

 إحدى استعمل ومن الؽٌر مع الفجور ارتكاب على العامة إؼواء الكسب بقصد ٌسهل أن اعتاد من
 ٌعاقب الفجور إلى الناس الستجبلب 209 المادة من 3و 2 الفقرتٌن فً إلٌها المشار الوسابل
. لٌرة ألؾ مابتً إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 527 المادة

 عوقب الؽٌر دعارة على بعضها أو معٌشته كسب فً فاعتمد بالفعل مهنة ٌتعاصى ال امرىء كل
. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من وبؽرامة سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس

 
 

. 525 إلى 523  المواد فً علٌها المنصوص الجنح فً المحاولة على ٌعاقب- 528 المادة

 
 

 إذا المذكورة المواد علٌها تنص التً العقوبات 257  المادة أحكام بمقتضى تشدد- 529 المادة

. 506  المادة فً وصفوا ممن المجرمون كان
 
 

 الجنح إحدى فً  الحكم عند المراقبة وبالحرٌة الببلد من باإلخراج  القضاء ٌمكن- 530 المادة

ًا  وٌقضى النبذة، هذه فً علٌها المنصوص . المحل بإقفال أٌضا



 
 

 العامة واألخالق لآلداب التعرض يف- 2 النبذة
 
 
 

 من األولى الفقرة فً المذكورة الوسابل بإحدى العامة لآلداب التعرض على ٌعاقب- 531 المادة

. سنة إلى شهر من بالحبس 209 المادة
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 532 المادة

  المادة من والثالثة الثانٌة الفقرتٌن فً المذكورة الوسابل بإحدى العامة لؤلخبلق التعرض على ٌعاقب
. لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس 209

 
 

 أو كتابات اقتناء أو تورٌد أو تصدٌر أو صنع على أقدم من نفسها بالعقوبات ٌعاقب- 533 المادة

 بقصد بالحٌاء المخلة األشٌاء من ذلك ؼٌر أو إشارات أفبلم أو شمسٌة أو ٌدوٌة صور أو رسوم
. علٌها الحصول طرٌقة عن أعلم أو أعلن أو توزٌعها أو بها اإلتجار

 
 

. واحدة سنة حتى بالحبس علٌها ٌعاقب الطبٌعة خبلؾ على مجامعة كل- 534 المادة
 

 
 

 القاصرين دعارة يف- 3 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 535 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 119 االشتراعً المرسوم وفقا ملؽاة- 536 المادة



 
 

 اإلجهاض ويف للحبل ادلانعة الوسائط يف - الثالث الفصل
 
 
 

 للحبل ادلانعة الوسائط يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112  االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 537 المادة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 538 المادة

 
 

 اإلجهاض يف- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 539 المادة

 نشر منها ٌقصد 209  المادة من 3و 2  الفقرتٌن فً علٌها المنصوص الوسابل بإحدى دعاوى كل
 سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس علٌها ٌعاقب اإلجهاض وسابط استعمال تسهٌل أو تروٌج أو

. لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة
 
 

 معدة مواد البٌع بقصد اقتنى أو للبٌع عرض أو باع من نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 540 المادة

. كانت طرٌقة بؤي استعمالها سهل أو اإلجهاض ألحداث
 
 



 برضاها ؼٌرها استعمله أو الوسابل من استعملته بما نفسها طرحت امرأة كل- 541 المادة

. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس تعاقب
 
 

 عوقب برضاها  تطرٌحها محاولة أو امرأة تطرٌح على كانت وسٌلة بؤي أقدم من- 542 المادة

. سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس
 باألشؽال الفاعل عوقب المرأة موت إلى سبٌله فً استعملت التً الوسابل أو اإلجهاض افضى إذا

. سنوات سبع إلى أربع من الشاقة
 من خطراًا  أشد وسابل عن الموت تسبب إذا سنوات عشرة إلى سنوات خمس من العقوبة وتكون

. المرأة بها رضٌت التً الوسابل
 
 

 خمس الشاقة باألشؽال عوقب رضاها دون امرأة بتطرٌح قصد عن تسبب من- 543 المادة

. األقل على سنوات
. المرأة موت إلى المستعملة الوسابل أو باإلجهاض افضى إذا سنوات عشر عن العقوبة تنقص وال

 
 

 وسابل علٌها  أجرٌت التً المرأة كانت ولو 543 و 542  المادتان تطبق- 544 المادة

. حامل ؼٌر التطرٌح
 
 

 وكذلك شرفها على محافظة نفسها تطرح التً المرأة مخفؾ عذر من تستفٌد- 545 المادة

 543و 542لـ ا المادتٌن فً علٌها المنصوص الجرابم إحدى ارتكب من نفسه العذر من ٌستفٌد
. الثانٌة الدرجة حتى قرٌباته أو فروعه أحد شرؾ على للمحافظة

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 قابلة أو جراح أو طبٌب الفصل هذا فً علٌها المنصوص الجنح إحدى ارتكب إذا- 546 المادة

 العقوبة شددت متدخلٌن أو محرضٌن أو كانوا فاعلٌن مستخدمٌهم أحد أو صٌدلً أو اجزابً أو
ًا  . 257  للمادة وفاقا

. للتطرٌح المعدة المواد وسابر العقاقٌر بٌع اعتاد قد المجرم كان إذا كذلك األمر وٌكون
 بإذن منوطٌن ٌكونا لم وإن عمله أو مهنته مزاولة من للمنع ذلك عن فضبلًا  المجرم وٌستهدؾ



. شهادة نٌل أو السلطة
ًا  الحكم وٌمكن . المحل بإقفال أٌضا

 
 

 األشخاص على تقع اليت واجلنح اجلنايات يف - الثامن الباب
 
 
 

 وسالمتو اإلنسان حياة على واجلنح اجلنايات يف - األول الفصل
 
 
 

 قصداً  القتل يف- 1 النبذة
 
 
 

ًا  قتل من- 547 المادة  عشرٌن إلى سنة عشرة خمس من الشاقة باألشؽال عوقب قصداًا  إنسانا

. سنة
 
 

 تارٌخ 110 االشتراعً وبالمرسوم 1948/ 5/ 24 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 548 المادة

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً وبالمرسوم 1977/ 6/ 30
: ارتكب إذا قصداًا  القتل على المإبدة الشاقة باألشؽال ٌعاقب
. سافل لسبب- 1
. الجنحة عن الناتجة المنفعة على للحصول- 2
. القتل بعد بالجثة التمثٌل على المجرم بإقدام- 3
. عمره من عشرة الخامسة دون حدث على- 4
. أكثر أو شخصٌن على- 5
 
 

 تارٌخ 110 االشتراعً والمرسوم 1949/ 5/ 24 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 549 المادة

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً وبالمرسوم 1977/ 6/ 30



: ارتكب إذا قصداًا  القتل على باإلعدام ٌعاقب
. عمداًا - 1
 الجناٌة تلك على المحرضٌن لفرار تسهٌبلًا  أو لها، تنفٌذاًا  أو تسهٌبلًا  أو لجنحة، أو لجناٌة تمهٌداًا - 2
. العقاب وبٌن بٌنهم للحٌلولة أو فٌها المتدخلٌن أو فاعلٌها أو
. فروعه أو المجرم أصول أحد على- 3
. األشخاص نحو الشراسة أو التعذٌب أعمال على المجرم إقدام حالة فً- 4
. بسببها أو لها ممارسته معرض فً أو وظٌفته ممارسته أثناء فً موظؾ على- 5
 أو أقربابه من أو طابفته من ؼٌره ارتكبها لجناٌة منه ثؤراًا  أو الطابفً انتمابه بسبب إنسان على- 6

. محازبٌه من
. المتفجرة المواد باستعمال- 7
. معالمها إلخفاء أو جنحة أو جناٌة من التهرب أجل من- 8
 
 

 بؤي أو الشدة أو العنؾ أو بالضرب القتل قصد ؼٌر من إنسان بموت تسبب من- 550 المادة

. األقل على سنوات خمس الشاقة باألشؽال عوقب مقصود آخر عمل
 المادتٌن فً علٌها المنصوص الحاالت بإحدى الفعل اقترن إذا سنوات سبع عن العقوبة تنقص وال

. السابقتٌن
 
 

 حٌلت الذي ولٌدها قتل على للعار، اتقاء تقدم، التً الوالدة المإقت باالعتقال تعاقب- 551 المادة

ًا  به . سفاحا
. عمداًا  الفعل وقع إذا سنوات خمس عن العقوبة تنقص وال

 
 

ًا  قتل من األكثر على  سنوات عشر باالعتقال ٌعاقب- 552 المادة  اإلشفاق بعامل  قصداًا  إنسانا

. بالطلب إلحاحه على بناء
 
 

ًا  حمل من- 553 المادة  الطرق من بطرٌقة ساعده، أو االنتحار على كانت وسٌلة بؤي إنسانا

 باالعتقال عوقب نفسه، قتل على- والرابعة والثانٌة األولى الفقرات- 219  المادة فً  المذكورة
. االنتحار تم إذا األكثر على سنوات عشر

. دابم عجز أو إٌذاء عنه نجم االنتحار فً الشروع حالة فً سنتٌن إلى  أشهر ثبلثة من بالحبس
ًا  االنتحار على المساعد أو المحمول الشخص كان وإذا  أو عمره من عشرة الخامسة دون حدثا

ًا  . فٌه التدخل أو القتل على التحرٌض عقوبات طبقت معتوها

 
 

 قصداً  األشخاص إيذاء يف- 2 النبذة



 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 554 المادة

 تعطٌل أو مرض األفعال هذه عن ٌنجم ولم إٌذابه أو جرحه أو شخص ضرب على قصداًا  أقدم من
 أشهر ستة بالحبس المتضرر شكوى على بناء عوقب أٌام عشرة عن تزٌد لمدة العمل عن شخص

 هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ خمسٌن إلى آالؾ عشرة من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ أو األكثر على
. العقوبتٌن

 من الشخصً المدعً لصفح ما العقوبة على له وٌكون العام، الحق ٌسقط الشاكً تنازل إن
. المفعول

 
 

  27/5/1993 تارٌخ 129 للقانون وفقا معدلة- 555 المادة

 عوقب أٌام عشرة عن تزٌد مدة العمل عن  شخص تعطٌل أو مرض الحاصل األذى عن نجم إذا
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو األكثر على لٌرة ألؾ مبة وبؽرامة السنة تتجاوز ال مدة بالحبس المجرم

. النصؾ إلى العقوبة خفضت حقه عن الشاكً تنازل وإذا
 
 

ًا  العشرٌن العمل عن التعطٌل  أو المرض جاوز إذا- 556 المادة  من الحبس بعقوبة قضً ٌوما

. ذكرها السابق الؽرامة عن فضبلًا  سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 557 المادة

 تعطٌل أو أحدهما تعطٌل إلى أو األطراؾ أحد بتر أو عضو استبصال أو قطع إلى  الفعل أدى إذا
 مظهر لها أو دابمة أخرى عاهة  أٌة أو جسٌم تشوٌه إحداث فً تسبب أو العمل عن الحواس إحدى
. األكثر على سنوات عشر المإقتة الشاقة باألشؽال المجرم عوقب الدابمة العاهة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 558 المادة

 وهو حامل بإجهاض 554  المادة فً المذكورة األفعال بإحدى  تسبب من نفسها بالعقوبة ٌعاقب
. بحملها علم على

 
 

ًا  النبذة هذه فً المذكورة العقوبات تشدد- 559 المادة  الفعل اقترؾ إذا 257 المادة ألحكام وفاقا

. 549و 548 المادتٌن فً المبٌنة الحاالت بإحدى

 



 
 ادلشاجرة يف- 3 النبذة

 
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 560 المادة

 بالذات، الفاعل معرفة تمكن ولم جماعة فٌها اشترك مشاجرة أثناء شخص إٌذاء أو قتل وقع إذا
 حتى العقوبة تخفٌض بعد المقترفة الجرٌمة بعقوبة علٌه بالمجنى اإلٌقاع حاولوا من جمٌع عوقب
. نصفها

 بالعقاب فٌقضى المإبد االعتقال أو المإبدة الشاقة األشؽال أو اإلعدام تستوجب الجرٌمة كانت وإذا
. سنوات سبع من أقل ال
 
 

ًا  ذكرها السابق العقوبات تشدد- 561 المادة  تسبب من على 257  المادة علٌه نصت لما وفاقا

. بالمشاجرة مباشرة

 
 

 واإليذاء القتل يف العذر- 4 النبذة
 
 
 

 20/2/1999 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا معدلة- 562 المادة

 المشهود الزنى جرم فً أخته أو فروعه أو أصوله أحد أو زوجه فاجؤ من المخفؾ العذر من ٌستفٌد
. عمد بؽٌر إٌذابه أو أحدهما قتل على فؤقدم المشروع ؼٌر الجماع حالة فً أو
 
 

: النفس عن الدفاع قبٌل من اآلتٌة األفعال تعد- 563 المادة

 باستعمال ٌقدم من تجاه أمواله عن أو الؽٌر نفس عن أو أمواله عن أو نفسه عن ٌدافع من فعل- 1
. النهب أو السرقة على العنؾ
 ملحقاته إلى أو أهل منزل إلى لٌبلًا  الدخول حاول أو دخل شخص دفع عند المقترؾ  الفعل- 2

 أو مقلدة مفاتٌح باستعمال أو كسرها أو ثقبها أو المداخل أو الجدران أو السٌاجات بتسلق المبلصقة
. خاصة أدوات

. 251  بالمادة عمبلًا  المخفؾ العذر من إال الفاعل ٌستفٌد فبل نهاراًا  الفعل وقع وإذا



 أو األشخاص على االعتداء بؤن اعتقاد على ٌكن لم إذا المشروع الدفاع حالة  فً المجرم ٌعتبر وال
. مآربه تنفٌذ فً المقاومة من ٌلقاه قد ما بنتٌجة أو المباشر المعتدي ؼرض كان األموال

 
 

 قصد غري عن واإليذاء القتل يف- 5 النبذة
 
 
 

 أو القوانٌن مراعاة عدم أو احتراز قلة أو إهمال عن أحد بموت  تسبب من- 564 المادة

. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب األنظمة
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 565 المادة

 من العقاب كان 558  إلى 556  المواد علٌه نصت كالذي إٌذاء إال المجرم خطؤ عن ٌنجم لم إذا
. سنة إلى شهرٌن
 المابتً تتجاوز ال بؽرامة أو األكثر على أشهر ستة بالحبس مقصود ؼٌر آخر إٌذاء كل على ٌعاقب

. لٌرة ألؾ
 لمدة العمل عن تعطٌل أو مرض اإلٌذاء عن ٌنجم لم إذا علٌه المجنً شكوى على المبلحقة وتعلق
 و 554  المادتٌن فً المبٌنة المفاعٌل نفس حقه عن الشاكً لتنازل وٌكون أٌام، العشرة  تجاوز
555 .

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 566 المادة

27/5/1993 
 حاول أو علٌه بالمجنى ٌعن لم أو فوره من ٌقؾ ولم مادي ولو بحادث تسبب مركبة سابق كل

. لٌرة ألؾ المبة تتجاوز ال وبؽرامة الشهر تتجاوز ال لمدة بالحبس ٌعاقب بالهرب التبعة من التملص
. األفعال هذه أحد المجرم اقترؾ إذا نصفها 565و 564 المادتٌن فً المذكورة العقوبات على وٌزاد

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 567 المادة

27/5/1993 
 بوسعه وكان صحً، بسبب أو طارىء حادث بسبب الخطر حال فً شخص بمواجهة وجد من

 وامتنع للخطر ؼٌره أو نفسه ٌعرض أن ودون النجدة بطلب أو شخصً بفعل إسعافه، أو إؼاثته
 ملٌونً إلى  ألؾ مابتً من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب ذلك عن إرادته بمحض

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة،



ًا  كان من نفسها، بالعقوبة وٌعاقب  محاكمة موضوع أو موقوؾ شخص براءة تثبت أدلة بوجود عالما
ًا  ٌبادر ولم الجنحة أو الجناٌة نوع من قضٌة فً  سلطات أو القضاء أمام بذلك الشهادة إلى تلقابٌا

. األمن
ًا  وتقدم عاد إذا العقوبة من الفاعل ٌعفى الحالة هذه وفً . الحق وقت فً تلقابٌا

ًا  العقوبة من وٌعفى  حتى وأقاربهم معه والمتدخلون وشركاإه المبلحقة موضوع الجرٌمة فاعل أٌضا
. الرابعة الدرجة

 
 

 األسباب تعدد عن النامجني واإليذاء القتل يف- 6 النبذة
 
 
 

 جهلها أسباب عدة نتٌجة قصد ؼٌر أو قصد عن المرتكبان واإلٌذاء الموت كان إذا- 568 المادة

. 200  المادة فً المبٌن بالمقدار العقوبة تخفٌض أمكن فعله عن مستقلة وكانت  الفاعل

 
 

 والشرف احلرية على الواقعة اجلرائم يف - الثاين الفصل
 
 
 

 احلرية حرمان يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 569 المادة

. المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب أخرى، وسٌلة أي أو بالخطؾ الشخصٌة حرٌته آخر حرم من
: التالٌة الحاالت من كل فً المإبدة الشاقة باألشؽال الفاعل وٌعاقب

. الشهر الحرٌة حرمان مدة جاوزت إذا- 1
. معنوي أو جسدي تعذٌب حرٌته حرم بمن أنزل إذا- 2
. إلٌها انتمابه بسبب أو بها، قٌامه معرض فً أو بوظٌفته قٌامه أثناء موظؾ على الجرم وقع إذا- 3
 طابفته من ؼٌره ارتكبه لفعل علٌه المجنى من ثؤراًا  أو حزبٌة أو طابفٌة الجرٌمة دوافع كانت إذا- 4



. أقاربه أو محازبٌه أو
  ابتزاز بؽٌة الدولة أو المإسسات أو األفراد على للتهوٌل رهٌنة ضحٌته الفاعل استعمل إذا- 5

. عنه االمتناع أو بعمل القٌام أو رؼبة تنفٌذ على اإلكراه أو المال
ًا  المجرم وقع إذا- 6  أو كالسٌارة العامة أو الخاصة اآللٌة النقل وسابل إحدى على لبلعتداء تبعا

. الطابرة أو الباخرة أو القطار
. مسلحٌن ارتكابه عند كانوا أكثر، أو شخصٌن من جماعة بفعل الجرم حصل إذا- 7

ًا  العقوبة وتشدد  له آخر سبب أي أو الرعب نتٌجة إنسان موت الجرم عن نجم إذا 257 للمادة وفقا
. بالحادث عبلقة

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 570 المادة

 جرٌمة به ترتكب أن ودون أٌام ثبلثة أقصاها مدة وخبلل عفواًا  حرٌته حرم من سراح أطلق إذا
. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس الفاعل  ٌعاقب جنحة أم كانت جناٌة أخرى

 خبلل عفواًا  علٌه المجنى سراح أطلق هو أن الفاعل  لمصلحة النصؾ إلى العقوبة هذه وتخفض
. جنحة أم كانت جناٌة أخرى جرٌمة أي فٌه ٌرتكب أن ودون األكثر على ساعة وعشرٌن أربع

 
 

 ادلنزل حرمة خرق يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  منزله، أو مسكنه ملحقات أو آخر مسكن أو منزل دخل من- 571 المادة  وكذلك إلرادته، خبلفا

ًا  المذكورة األماكن فً مكث من  تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب إقصابه، فً الحق له من إلرادة خبلفا
. أشهر الستة

 العنؾ أو الكسر بواسطة أو لٌبلًا، الفعل وقع إذا سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلث من بالحبس وٌقضً
. مجتمعٌن أشخاص عدة ارتكبه أو السبلح، باستعمال أو األشخاص على

 الفرٌق شكوى على بناء إال األولى الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً المبلحقة تجري ال
. المتضرر

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 572 المادة

 العنؾ أو الكسر بواسطة تسلل من لٌرة ألؾ المبة تتجاوز ال بؽرامة أو التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب
 إرادة من الرؼم على فٌها مكث أو للجمهور، مباحة ولٌست الؽٌر تخص أماكن إلى األشخاص  على
. إقصابه فً الحق له من
. المتضرر الفرٌق شكوى على بناء إال المجرم ٌبلحق وال



 
 

 التهديد يف- 3 النبذة
 
 
 

 العقوبة وتراوح. أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب بالسبلح آخر هدد من- 573 المادة

ًا  السبلح كان إذا وسنة شهرٌن بٌن . الفاعل واستعمله نارٌا
 
 

 خمس من أكثر أو المإبدة الشاقة األشؽال أو اإلعدام عقوبتها بجناٌة آخر توعد من- 574 المادة

 عوقب ثالث شخص بواسطة أو مؽفلة ولو كتابة بواسطة سواء المإبد االعتقال أو سنة عشرة
ًا  ولو عمل بإجراء األمر الوعٌد تضمن إذا سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس  باالمتناع أو مشروعا

. عنه
 
 

 أنه إال أمراًا  تضمن أو أمراًا  أعبله المذكورة الجناٌات بإحدى التهدٌد ٌتضمن لم إذا- 575 المادة

. سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس قضً آخر شخص واسطة دون مشافهة حصل
 
 

 المذكورة الجناٌات من أخؾ بجناٌة التهدٌد على سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب- 576 المادة

. نفسها المادة فً المبٌنة الوسابل بإحدى ارتكب إذا 574  المادة فً
 
 

 علٌه ٌعاقب ثالث شخص بواسطة أو كتابة وقع إذا أمراًا  المتضمن بجنحة التهدٌد- 577 المادة

. أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 578 المادة

  المادة فً المذكورة الوسابل بإحدى أو بالقول حصل إذا محق ؼٌر ضرر بإنزال آخر تهدٌد كل
 الشكوى، على بناء علٌه، ٌعاقب  شدٌداًا  تؤثٌراًا  علٌه المجنى نفس فً التؤثٌر شؤنه من وكان ،209

. لٌرة ألؾ المبة تتجاوز ال بؽرامة

 
 



 األسرار إفشاء يف- 4 النبذة
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 579 المادة

27/5/1993 
 أو شرعً سبب دون وأفشاه بسر علم على فنه، أو مهنته أو وظٌفته أو وضعه بحكم كان من

 تتجاوز ال وبؽرامة األكثر على سنة بالحبس عوقب آخر لمنفعة أو الخاصة لمنفعته استعمله
ًا  ولو ضرراًا  ٌسبب أن شؤنه من الفعل كان إذا لٌرة ألؾ األربعمابة . معنوٌا

 
 

 والبرق  البرٌد بمصلحة ملحق شخص كل سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب- 580 المادة

 أو الرسابل إحدى ٌختلس أو ٌتلؾ أو مختومة رسالة على ٌطلع بؤن هذه صفته استعمال ٌسًء
. إلٌه المرسل ؼٌر إلى بمضمونها ٌفضً
ًا  كان بمن نفسها العقوبة وتنزل  بحكم علٌها اطلع هاتفٌة مخابرة وأفشى الهاتؾ بمصلحة ملحقا
. عمله أو وظٌفته

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 581 المادة

 على بالخدعة ٌطلع أو إلٌه، مرسلة ؼٌر برقٌة أو رسالة قصداًا  ٌفض أو ٌتلؾ آخر شخص كل
. لٌرة ألؾ المبة تتجاوز ال بؽرامة ٌعاقب هاتفٌة، مخابرة
ًا  إذاعتها فً هاتفٌة أو برقٌة مخابرة على أو رسالة على  اطلع من على نفسها بالعقوبة وٌقضى  إلحاقا

. إلٌه أرسلت من ؼٌر بها فاعلم بآخر ضرر

 
 

 والقدح الذم يف- 5 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 582 المادة

 حتى بالحبس( 209 )المادة فً المذكورة الوسابل بإحدى المقترؾ الناس بؤحد الذم على ٌعاقب
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ المابتً حتى وبالؽرامة أشهر ثبلثة

. عبلنٌة الذم ٌقع لم إذا وحدها بالؽرامة وٌقضً



 
 

 إثبات أو الذم بموضوع الفعل حقٌقة بإثبات لنفسه تبرٌراًا  الذم لمرتكب ٌسمح ال- 583 المادة

. اشتهاره
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 584 المادة

 على وكذلك 209 المادة فً المذكورة الوسابل بإحدى المقترؾ الناس أحد فً القدح على ٌعاقب
 ثبلثة إلى أسبوع من بالحبس 383  المادة فً الواردة المذكورة الوسابل بإحدى الحاصل التحقٌر

. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة أو أشهر
. عبلنٌة القدح ٌقترؾ لم إذا وحدها بالؽرامة وٌقضً

 
 

 تسبب قد علٌه المعتدى كان إذا العقوبة من أحدهما أو الفرٌقٌن ٌعفً أن للقاضً- 585 المادة

. متبادالًا  القدح كان أو محق ؼٌر بعمل بالقدح
 
 

. الشخصً المدعً صفة علٌه المعتدى اتخاذ على الدعوى تتوقؾ- 586 المادة

 حق استعمال سواهم دون الرابعة الدرجة حتى ألقربابه جاز مٌت إلى القدح أو الذم وجه إذا
ًا  تضرر ورٌث أو قرٌب كل بحق االحتفاظ مع هذا. المبلحقة . الجرٌمة من شخصٌا

 
 

 شامالً  خطراً  تشكل اليت اجلنايات يف - التاسع الباب
 
 
 

 احلريق يف - األول الفصل
 
 
 

 عمارات أي أو مخازن، أو ورش، أو مصانع أو أبنٌة فً قصداًا  النار أضرم من- 587 المادة

 تقل عربات أو الحدٌدٌة السكة مركبات فً أضرمها أو قرٌة، أو مدٌنة فً واقعة آهلة ؼٌر أو آهلة
ًا   سفن فً أضرمها أو شخص من أكثر أو شخص فٌه لقطار تابعة أو المجرم ؼٌر أكثر أو شخصا



 أكانت سواء مطار فً جاثمة أو طابرة هوابٌة مركبات فً أو المرافىء أحد فً راسٌة أو ماخرة
. سنوات سبع عن تقل ال مدة المإقتة الشاقة باألشؽال عوقب ال، أم ملكه

 
 

 للسكن معدة أو مسكونة أبنٌة فً قصداًا  النار ٌضرم من نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 588 المادة

 قبل مزروعات أو بساتٌن فً أو لبلحتطاب ؼابات فً أو إحراج فً أو اآلهلة األمكنة خارج واقعة
. ال أم ملكه أكانت سواء حصادها

 
 

 وال مسكونة ؼٌر أبنٌة فً قصداًا  النار ٌضرم من المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 589 المادة

 حصٌد فً أو القش من أكداس أو مزروعات فً أو اآلهلة األمكنة خارج واقعة للسكن مستعملة
 تمتد أن ٌمكن كان أو النار فامتدت ٌملكها كان أو األشٌاء هذه ٌملك ال كان سواء مكانه، فً متروك

. الؽٌر ملك إلى منها
 
 

 بالؽٌر مادي ضرر  إلحاق بقصد اقترؾ ذكر ما ؼٌر حرٌق محاولة أو حرٌق كل- 590 المادة

. والؽرامة بالحبس علٌه ٌعاقب آلخر أو الفاعل مشروع ؼٌر مؽنم جر أو
 
 

 8/12/1995 تارٌخ 487 للقانون وفقا معدلة- 591 المادة

ًا  ٌقتل من كل باإلعدام ٌعاقب  فً علٌها المنصوص الحرٌق جرابم الرتكاب" تمهٌداًا  "قصداًا  إنسانا
. لها تنفٌذ أو تسهٌبلًا  أو السابقة المواد

 فقبل دابمة بعاهة إصابته أو إنسان وفاة النار مضرم توقع إذا المإبدة الشاقة باألشؽال وٌعاقب
. بالمخاطرة

 
 

 ولو ٌتلؾ، أو ٌحاول أو ٌتلؾ من على نفسها الشروط فً السابقة األحكام تطبق- 592 المادة

ًا، . متفجرة مادة بفعل فٌها المذكورة األشٌاء أحد جزبٌا
 
 

 بحرٌق األنظمة أو للقوانٌن مراعاته عدم أو احترازه بقلة أو بإهماله تسبب من- 593 المادة

. األكثر على سنة بالحبس عوقب الؽٌر ٌملكه شًء
ًا  الجرم كان وإذا . أشهر الثبلثة العقوبة تتجاوز فبل تافها

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 594 المادة

 أو مكانها ؼٌر أو الحرابق إلطفاء مركبة آلة نزع من سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
. للعمل صالحة ؼٌر جعلها



 بحكم مجبراًا  كان من لٌرة وملٌون ألؾ مابتً بٌن تتراوح ؼرامة عن فضبلًا  نفسها بالعقوبة وٌعاقب
ًا  تركٌبها فؤؼفل الحرٌق إلطفاء آلة اقتناء على األنظمة أو القانون  صالحة ٌبقها لم أو لؤلصول وفاقا
ًا  للعمل . دابما

 
 

 الصناعية واألعمال وادلواصالت النقل طرق سالمة على االعتداء يف - الثاين الفصل
 
 
 

 وادلواصالت النقل طرق يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً  للمرسوم وفقا معدلة- 595 المادة

ًا  أحدث من  عن ضرراًا  بها ألحق أو العامة المنشآت إحدى فً أو عام طرٌق فً قصد عن تخرٌبا
 على أو السٌر سبلمة على خطر فعله عن نشؤ إذا سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب قصد

. العامة السبلمة
 الكهرباء إشؽال على المشرؾ أو الوكٌل أو المنفذ أو المتعهد األكثر على سنة حتى بالحبس وٌعاقب

 أو حفر أو مواد أو بقاٌا ترك عند إصبلحها أو الطرقات ترمٌم أو المجارٌر أو الهاتؾ أو المٌاه أو
 حرٌة مبرر دون تعرقل أن شؤنها من إنجازها بعد أو األعمال أثناء الطرقات على آثار أو فجوات
. للخطر العامة السبلمة وٌعرض السٌر معه ٌصعب بشكل السابق اتساعها من تحد أو علٌها السٌر

 األعمال هذه على واإلشراؾ الرقابة عن المسإول المستخدم أو الموظؾ على نفسه العقاب وٌفرض
. تنفٌذها وحسن

 أن دون العامة الطرقات على عامة أو خاصة أشؽاالًا  ٌجري من كل سنة حتى بالحبس وٌعاقب كما
. المختصة السلطات من ذلك ترخٌص لدٌه ٌكون

 
 

ًا  عطل من- 596 المادة ًا  خطا ًا  وضع أو اإلشارة أو الحركة آالت أو حدٌدٌا  السٌر دون ٌحول شٌبا

 الشاقة باألشؽال عوقب الخط عن انحرافها أو القطارات بٌن التصادم ألحداث ما وسٌلة استعمل أو
. سنوات الخمس عن تنقص ال مدة المإقتة

 
 

  مؽلوطة إشارات استعمل أو اإلشارة آالت عطل أو حطم من نفسها بالعقوبة ٌعاقب- 597 المادة

. هوابٌة مركبة إسقاط أو سفٌنة إؼراق بقصد أخرى خاصة وسٌلة أي أو



. األقل على سنوات عشر العقوبة كانت الهوابٌة المركبة سقوط أو السفٌنة ؼرق الفعل عن نجم وإذا
 
 

 الرادٌو إذاعات أو الهاتفٌة أو البرقٌة المخابرات سٌر قطع على قصداًا  أقدم من- 598 المادة

. أشهر ستة حتى بالحبس عوقب أخرى طرٌقة بؤٌة أو األسبلك أو  باآلالت الضرر بإلحاق سواء
. سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس قضً العامة السبلمة على خطر الفعل عن نجم وإذا

 
 

 بعاهة الناس أحد أصٌب إذا نصفها السابقة المواد فً المذكورة العقوبات على ٌزاد- 599 المادة

.. الناس أحد موت إلى األمر أدى إذا باإلعدام وٌقضً دابمة
 
 

 السابقة المواد فً المذكورة األفعال وسابر والتهدٌم بالتخرٌب خطؤ تسبب من- 600 المادة

. أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب

 
 

 الصناعية األعمال يف- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 601 المادة

ًا  ٌبقها لم ولو العمل طوارىء لمنع إشارات أو آالت وضع أؼفل ورشة ربٌس أو صناعً كل  دابما
 ملٌون إلى ألؾ  مبة من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس عوقب لبلستعمال صالحة

. لٌرة
 
 

 تعطٌل فً األنظمة أو القوانٌن مراعاة عدم أو إهمال أو احتراز قلة عن تسبب من- 602 المادة

. أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس عوقب الذكر السابقة اإلشارات أو اآلالت
 
 

 عوقب لبلستعمال، صالحة ؼٌر جعلها أو األدوات هذه إحدى قصداًا  نزع من- 603 المادة

. سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس
 أفضى إذا المإبدة الشاقة وباألشؽال جسٌمة حادثة الفعل عن نجم إذا المإقتة الشاقة باألشؽال وٌقضى

. نفس تلؾ إلى



 
 

 واحليوان اإلنسان بصحة ادلضرة اجلرائم يف - الثالث الفصل
 
 
 

 الوبائية األمراض يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 604 المادة

 وبابً مرض انتشار فً األنظمة أو  القوانٌن مراعاة عدم أو إهمال أو احتراز قلة عن تسبب من
. أشهر ستة حتى بالحبس عوقب اإلنسان أمراض من
 إلى سنة من بالحبس عوقب أحد موت ٌقصد أن ؼٌر من باألمر عالم وهو فعله على الفاعل أقدم وإذا

. الؽرامة عن فضبلًا  سنوات ثبلث
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 605 المادة

 بٌن سواؾ انتشار فً  األنظمة أو للقوانٌن مراعاة عدم أو احتراز قلة أو إهمال عن تسبب من
 ألؾ عشرٌن بٌن تراوح بؽرامة عوقب. الؽابات أو المزروعات على خطرة جرثومة أو الدواجن
. لٌرة ألؾ ومابتً

. الؽرامة على عبلوة بالحبس عوقب فعله على قصداًا  أقدم وإذا
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 606 المادة

  الخاصة األنظمة ٌراعً ال من لٌرة ألؾ مابتً حتى وبالؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس ٌعاقب
. الضارة الحٌوانات وسابر والجراد النبات وأمراض والسواؾ األوببة لمكافحة

 
 

 الغش يف- 2 النبذة
 



 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 607 المادة

 بإحدى أو لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنة إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
. العقوبتٌن هاتٌن
 أو صناعٌة منتجات أو أشربة أو عقاقٌر أو الحٌوان أو اإلنسان بؽذاء مختصة مواد ؼش من- 1

. للبٌع معدة طبٌعٌة أو زراعٌة
 بؤنها علم على وهو باعها أو للبٌع طرحها أو ذكرها السابق المواد أو المنتجات أحد عرض من- 2

. فاسدة أو مؽشوشة
. استعمالها بوجه عالم وهو باعها أو للبٌع طرحها أو الؽش إحداث شؤنها من منتجات عرض من- 3
 استعمال على 2 و 3  بالفقرتٌن 209  المادة علٌها نصت التً الوسابل بإحدى حرض من- 4

. الثالثة الفقرة فً المذكورة المواد أو المنتجات
. الجرم الرتكاب واسطة كان الذي العمل ممارسة من المجرم ٌمنع التكرار وعند

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 608 المادة

 قضً الحٌوان، أو اإلنسان  بصحة ضارة الفاسدة أو المؽشوشة المواد أو المنتجات كانت إذا
. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس

. الضارٌن الفساد أو بالؽش علم على الشاري أو البابع كان ولو العقوبات هذه تطبق
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 609 المادة

  بإحدى أو األكثر على أشهر ثبلثة وبالحبس لٌرة ألؾ ومبة ألؾ عشرٌن بٌن تراوح بؽرامة ٌعاقب
 من مواد أو منتجات مشروع سبب بدون كان مكان أي فً حٌازتهم فً ابقوا من العقوبتٌن  هاتٌن

. السابقة المادة وصفتها التً تلك
 كانت إذا. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنة إلى أشهر ثبلثة من بالحبس وٌقضً

. الحٌوان أو اإلنسان بصحة ضاراًا  المؽشوشة أو المزؼولة المنتجات أحد أو المواد إحدى

 
 

 حياهتم عادات بسبب خطرون أشخاص يرتكبها اليت اجلرائم يف - العاشر الباب
 
 
 

 وادلتشردين ادلتسولني يف - األول الفصل



 
 
 

 ادلتسولني يف- 1 النبذة
 
 
 

 واستجدى بالعمل موارد على الحصول ٌستطٌع كان أو موارد، له كانت من- 610 المادة

 عوقب تجارٌة، أعمال ستار تحت أو  صراحة أما كان، مكان أي فً العام اإلحسان الخاصة لمنفعته
. األكثر على أشهر وستة األقل على شهر لمدة التشؽٌل مع بالحبس

ًا  للتشؽٌل دار فً ٌوضع أن ذلك، عن فضبلًا  ٌمكن . 79  للمادة وفاقا
ًا  التدبٌر بهذا وٌقضً . التكرار حالة فً وجوبا

 
 

 المعونة استجداء على مجبراًا  المقامرة أو السكر إدمانه أو كسله بسبب أصبح من- 611 المادة

. أشهر ستة  إلى شهر من التشؽٌل مع بالحبس عوقب الناس من اإلحسان أو العامة
 ارتٌاد من ومنعه التشؽٌل دور بإحدى علٌه المحكوم بوضع ٌحكم أن ذلك، عن فضبلًا  وللقاضً،

. 80 و 79  المادتان علٌه نصت ما على المشروبات فٌها تباع التً الحانات
 
 

 عاجزاًا  كان ولو عوقب، التسول، وتعاطى به تعنى خٌرٌة مإسسة ؼادر من- 612 المادة

. أعبله المذكورة للمدة بالحبس
 
 

: التالٌة الظروؾ أحد فً ٌستجدي الذي المتسول إن- 613 المادة

. الشدة أعمال أو بالتهدٌد- 1
. كاذبة فقر شهادة بحمل- 2
. عاهات أو بجراح بالتظاهر- 3
. كان شكل أي على بالتنكر- 4
. العمر من السابعة دون هو ممن فروعه أحد أو ولده ؼٌر ولد باستصحاب- 5
. الجنح أو الجناٌات باقتراؾ خاصة أدوات أو أسلحة بحمل- 6
. وقابده العاجز أو وزوجته الزوج ٌكن لم ما االجتماع بحالة- 7

 ؼٌر كان إذا للتشؽٌل دار فً وضعه عن فضبلًا  التشؽٌل مع سنتٌن إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب
. عاجزاًا  كان إذا نفسها للمدة البسٌط وبالحبس عاجز
. المراقبة الحرٌة تدبٌر علٌه ٌفرض أن كذلك وٌمكن



 
 

 ادلتشردين يف- 2 النبذة
 
 
 

 كل أشهر ستة  إلى  شهر من التشؽٌل مع بالحبس ذلك على وٌعاقب متشرداًا  ٌعد- 614 المادة

 سعى أنه ٌثبت ولم األقل على شهر من عمبلًا  ٌمارس وال للعٌش وسٌلة وال له مسكن ال صحٌح
. شؽل على للحصول الكافً السعً
ًا  فٌها وٌوضعون للتشؽٌل دار فً المتشردٌن وضع كذلك وٌمكن . التكرار عند وجوبا

 
 

 كل على 613  المادة فً علٌها المنصوص االحترازٌة والتدابٌر بالعقوبات ٌقضى- 615 المادة

ًا  ٌحمل متشرد  بؤي بالقٌام ٌهددون أو ٌقومون أو الجنح، أو الجناٌات باقتراؾ خاصة أدوات أو سبلحا
 ٌتشردون أو األشكال من شكل أي على ٌتنكرون أو األشخاص على العنؾ أعمال من عمل

. فؤكثر شخصٌن مجتمعٌن،

 
 

 ادلتسولني أو ادلتشردين األحداث  يف- 3 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 119 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 616 المادة

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 617 المادة

 القاصر أبوا لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب
 رؼم بؤوده ٌقوموا لم إذا وتربٌته إعالته المكلفون أهله أو عمره من عشرة الخامسة ٌتم لم الذي

. متشرداًا  وتركوه اقتدارهم
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 618 المادة



 من بالحبس عوقب شخصٌة لمنفعة جراًا  التسول إلى عمره من عشرة الثامنة دون قاصراًا  دفع من
. لٌرة ألؾ مابتً إلى  ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ستة

 
 

 الرحل يف- 4 النبذة
 
 
 

 ؼرباء أو كانوا لبنانٌٌن والبدو النور النبذة هذه فً المقصود بالمعنى رحبلًا  ٌعد- 619 المادة

. الحرؾ إحدى وٌزاولون موارد لهم كانت ولو ثابت مقر دون لبنان فً المتجولٌن
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 620 المادة

 الهوٌة تذكرة حامبلًا  ٌكون وال األقل على شهر من اللبنانٌة األرض فً ٌتجول الرحل من فرد كل
 إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب السلطة من طلبها أنه ٌثبت ال أو الجسدٌة قٌاساته على المحتوٌة

. لٌرة ألؾ مابتً إلى لٌرة ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة سنة
ُا  وٌمكن . المراقبة تحت ٌوضع أن أٌضا

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 فً ٌقضً أن ٌمكن الفصل هذا فً الواردة المواد بمقتضى علٌه حكم ؼرٌب كل- 621 المادة

. اللبنانٌة الببلد من بطرده الحكم

 
 

  وادلخدرات ادلسكرات تعاطي يف - الثاين الفصل
 
 



 
 ادلسكرات يف- 1 النبذة

 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 622 المادة

 آالؾ ستة من بالؽرامة عوقب للجمهور مباح مكان أو عام محل فً ظاهر سكر حالة فً وجد من
. لٌرة ألؾ عشرٌن إلى لٌرة

 
 

 تحت الحانات ارتٌاد من وٌمنع التكدٌري التوقؾ التكرار عند علٌه المدعً ٌستحق- 623 المادة

. 80  المادة فً المفروضة العقوبة طابل
  من بالمنع ذلك عن فضبلًا  علٌه وقضً أشهر ستة إلى شهر من بالحبس عوقب ثانٌة كرر وإذا

. والوصاٌة الوالٌة من واإلسقاط المدنٌة الحقوق
 
 

ًا  سكٌراًا  علٌه المدعً أن ثبت إذا- 624 المادة - األولى للمرة مكرراًا  ٌكن وإن- قضً مدمنا

. فٌه لٌعالج االحترازي المؤوى من خاص جناح فً بحجزه
 شفاء فٌه ٌثبت به قضت التً القضابٌة الهٌبة من بقرار تنتهً األقل على أشهر ستة الحجز ومدة

. السنتٌن المدة هذه تتجاوز أن ٌمكن وال علٌه المحكوم
. الحجز مدة خبلل فً للحرٌة المانعة العقوبة مدة تسري

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 625 المادة

 ستة من بالؽرامة عوقب أسكره حتى روحٌة أشربة عمره من عشرة الثامنة دون لقاصر قدم من
. لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 626 المادة

 أو الحانة صاحب لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ عشرة من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب
 حتى روحٌة أشربة شخص إلى قدموا إذا مستخدموه وهكذا للجمهور مباح آخر محل صاحب
. عمره من عشرة الثامنة دون قاصر إلى أو ظاهر سكر بحالة شخص إلى قدموها أو أسكروه

 
 

 من نساء أو بنات حانته فً ٌستخدم الذي الحانة صاحب نفسها العقوبات ٌستحق- 627 المادة



. العمر من والعشرٌن  الحادٌة دون عٌلته ؼٌر
 
 

 ٌمكن 627و 626 المادتٌن فً علٌها المنصوص الجنح من جنحة أي تكرار عند- 628 المادة

ًا  المحل بإقفال الحكم . نهابٌا
 
 

  المجرم ترك إذا 626و 625  المادتٌن فً علٌها المنصوص  العقوبات تضاعؾ- 629 المادة

. السلطة رجال إلى تسلٌمه أو منزله إلى رجوعه ٌإمن لم أو سكر حالة فً ٌجول السكران  الشخص

 
 

  ادلخدرات يف- 2 النبذة
 
 
 

 18/6/1946 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 630 المادة

 
 

 18/6/1946 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 631 المادة

 
 

 ادلقامرة يف - الثالث الفصل
 
 
 

. الفطنة أو المهارة على الحظ فٌها ٌتسلط التً هً القمار ألعاب- 632 المادة

 وكذلك المكشوؾ، والبوكر شفو والبتً والفرعون والبكارا الرولٌت  مقامرة، ألعاب خاصة تعد
. عامة بصورة تماثلها أو عنها تتفرع التً األلعاب

 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 633 المادة

 فً أو للجمهور مباح أو عام محل فً سواء ممنوعة مقامرة ألعاب نظم أو للمقامرة محبلًا  تولى من



. الؽاٌة لهذه اتخذ خاص منزل
. والمستخدمون والعمال والمدراء ومعاونوهم والصرافون

. لٌرة ملٌونً إلى لٌرة ألؾ مابتً من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقبون
. اللبنانٌة الببلد من الطرد استهدفوا ؼرباء كانوا وإذا اإلقامة، منع المجرمون وٌستهدؾ

 وسابر األثاث الرتكابه معدة كانت أو استعملت أو الجرم عن نتجت التً األشٌاء عن فضبلًا  تصادر
. بها وزٌن المكان فرش التً المنقولة األشٌاء
. المحل بإقفال القضاء وٌمكن

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 والقانون  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 634 المادة

 من بؽرامة ٌعاقب اللعب أثناء فٌها فوجًء أو أعبله المذكورة األماكن فً باللعب اشترك شخص كل
. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ  خمسٌن

 
 

 األموال على تقع اليت اجلرائم - عشر احلادي الباب
 
 
 

 الغري مال أخذ يف - األول الفصل
 
 
 

 السرقة يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 635 المادة

 منزلة المحرزة الطاقات تنزل التملك بقصد عنوة أو خفٌة المنقول الؽٌر مال أخذ هً السرقة- 
. الجزابٌة النصوص تطبٌق فً المنقولة األشٌاء

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 636 المادة



27/5/1993 
 بالحبس علٌها ٌعاقب القانون، هذا نصوص أحد بموجب خاصة عقوبة لها تحدد لم التً السرقة،- 

. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى شهرٌن من
ًا  العقوبة هذه وتشدد : التالٌة الحاالت إحدى فً السرقة ارتكبت إذا 257 للمادة وفقا
. المؤهولة واألبنٌة المعابد فً- 1
 السفن فً أو القطارات فً أو األخرى العامة األماكن فً أو  الطرق فً ذلك أكان المارة بنشل- 2
. النقل وسابل من ؼٌرها أو الطابرات أو
. الدوام أوقات ؼٌر فً السرقة ارتكبت وإن حتى الحراسة أو األمن حفظ به أنٌط موظؾ بفعل- 3
 مستخدم بفعل أو مخدومه منزل من  الؽٌر  مال ٌسرق أو مخدومه مال ٌسرق مؤجور خادم بفعل- 4
 للعمل التابعة األخرى األماكن أو المستودعات فً أو مخدومه  مصنع أو محل من ٌسرق عامل أو
. المصنع أو
. أكثر أو شخصٌن بفعل- 5
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 637 المادة

27/5/1993 
ًا  سرق من-   ٌعاقب لٌرة المابة عن قٌمته تقل مما شجرها، ثمار من أو األرض محصوالت من شٌبا

. لٌرة ألؾ مبة حتى بالؽرامة
. المتضرر الفرٌق شكوى على المبلحقة تتوقؾ الحالة هذه وفً

 
 

 تارٌخ 487 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 638 المادة

8/12/1995 
: التالٌة الحاالت إحدى فً السرقة على سنوات عشرة إلى سنوات ثبلث من الشاقة باألشؽال ٌعاقب- 
 إلدارة مكتب أو مركز أي أو حكومٌة مإسسة موجودات أو أموال على السرقة وقعت إذا- 1

. عامة هٌبة أو رسمٌة
. للصٌرفة أو للصٌاؼة محل أو مصرؾ موجودات أو أموال على السرقة وقعت إذا- 2
 فً مستخدم أي على أو عام موظؾ أي على أو القبض معتمدي أحد على السرقة وقعت إذا- 3

 المال،  هذا سرقة القصد وكان فٌها ٌعمل التً المإسسة أو لئلدارة ماالًا  ٌحمل وهو خاصة، مإسسة
. الجناة مع تواطؤ إذا المستخدم أو العام الموظؾ أو القبض معتمد على نفسها العقوبة وتفرض

. محرك ذات برٌة مركبة أي أو سٌارة على السرقة وقعت إذا- 4
ًا  ٌحمل أو مقنع شخص بفعل- 5 ًا  أو ظاهراًا  سبلحا . خفٌا
. األشخاص على العنؾ باستعمال السرقة وقعت إذا- 6
 
 

 8/12/1995 تارٌخ 487 للقانون وفقا معدلة- 639 المادة

 الحاالت  إحدى فً السرقة ٌرتكب من كل سنوات سبع إلى سنوات ثبلث من الشاقة باألشؽال ٌعاقب
: اآلتٌة
 أو مؤهولة، ؼٌر أم مؤهولة بالجدران، المصانة المقفلة األماكن فً الكسر أو الخلع بواسطة- 1



 إلٌها الدخول بعد أو أخرى أداة أي أو المصنعة المفاتٌح باستعمال أو الخارج أو الداخل فً ٌتسلقها
. مؤلوفة ؼٌر أخرى طرٌقة بؤي أو رسمٌة بمهمة بالتذرع أو موظؾ صفة بانتحال أو بالحٌلة
 أو سفٌنة ؼرق أو أمنً  اضطراب أو حرٌق أو حرب أو ثورة أو شؽب أعمال وقوع خبلل فً- 2

. أخرى ناببة أي
. الهرب لتؤمٌن أم المسروق على لبلستٌبلء أم لتسهٌلها أم الجرٌمة لتهٌبة أن بالسبلح بالتهدٌد- 3
 
 

 8/12/1995 تارٌخ 487 للقانون وفقا معدلة- 640 المادة

 أم الجرٌمة لتهٌبة أن األشخاص على عنؾ السابقة المادة فً المذكورة األفعال إحدى رافق إذا- 
 إلى العقوبة فترفع لٌبلًا  األفعال أحد تم إذا أو الهرب، لتؤمٌن أم المسروق على لبلستٌبلء أم لتسهٌلها
. المإبدة الشاقة األشؽال

. باإلعدام فٌعاقب المذكورة بالسرقة صلة ذي لسبب إنسان قتل على الفاعل  أقدم وإذا
 
 

 6/6/1996 تارٌخ 513 للقانون وفقا معدلة)- 641 المادة

: من كل المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب
 

 البضابع على أو ماخرة أو راسٌة سفٌنة على كانت وسٌلة وبؤٌة مشروعة ؼٌر بصورة استولى- 
 أو السفٌنة على سٌطر أو القرصنة، أو البحري الؽش عملٌات من عملٌة أٌة مارس أو تنقلها، التً
. بالعنؾ أو بالتهدٌد سٌرها وجهة تؽٌٌر على قابدها أو ربانها حمل أو بقٌادتها تحكم

 
 سٌطر أو القاري الجرؾ فً ثابتة منصة على كانت  وسٌلة وبؤٌة مشروعة ؼٌر بصورة استولى- 

. بالعنؾ أو بالتهدٌد علٌها
 

 سبلمة تعرٌض شؤنها من التً اآلتٌة، األفعال أحد قصد وعن مشروعة ؼٌر بصورة ارتكب- 
: للخطر القاري الجرؾ فً الثابتة المنصة سبلمة أو البحرٌة المبلحة سبلمة أو السفٌنة مبلحة

 
. بحمولتها أو بها فادحة أضرار إحداث أو السفٌنة إتبلؾ-  أ
 

 وسٌلة بؤٌة ثابتة منصة على أو سفٌنة على مادة أو جهاز وضع على الؽٌر حمل أو وضع- ب
 بالسفٌنة الضرر إللحاق أو للتدمٌر الثابتة، المنصة أو السفٌنة تعرٌض ذلك شؤن من وكان كانت

. الثابتة بالمنصة أو بحمولتها أو
 

 خدمات أو تجهٌزات أو بمنشآت أو البحرٌة للمبلحة ٌستخدم بمرفؤ فادحة أضرار إحداث- ج
. جسٌمة بصورة عملها عرقلة أو البحرٌة، المبلحة

 
. صحٌحة ؼٌر بؤنها علمه مع معلومات إببلغ- د

ًا  العقوبة وتشدد  هذه إلحدى الفاعل هو كان إذا السفٌنة ربان بحق عقوبات 257 للمادة وفقا
ًا  كان أو الجرابم ًا  أو فٌها متدخبلًا  أو مشتركا . علٌها محرضا



ًا  الربان على ٌحكم أن وٌمكن ًا  المهنة ممارسة من بالمنع أٌضا  على كذلك المنع بهذا وٌحكم نهابٌا
 أو بالمبلحة عبلقة ذات مهنتهم كانت إذا والمحرضٌن والمتدخلٌن والمشتركٌن الفاعلٌن سابر

. البحرٌة التجارة
 
 

 6/6/1996 تارٌخ 513 للقانون وفقا معدلة- 642 المادة

 641 المادة فً علٌها المنصوص الجرابم من أي ارتكاب تم إذا المإبدة الشاقة باألشؽال ٌعاقب
 أو باستعماله هددوا أو السبلح استعملوا أكثر أو مسلحٌن شخصٌن بفعل العقوبات، قانون من المعدلة

. أحد على عنؾ الجرٌمة ارتكاب رافق إذا
 تدمٌر إلى أدى أو ركابها أحد وموت السفٌنة ؼرق إلى الجرٌمة ارتكاب أدى إذا باإلعدام وٌعاقب
 تدمٌر إلى الجرٌمة ارتكاب أدى إذا المإقتة الشاقة وباألشؽال علٌها، ممن أحد وموت الثابتة المنصة
 سبب أي أو الرعب نتٌجة األشخاص أحد موت أو  البحرٌة المبلحة خدمات أو تجهٌزات أو منشآت

. بالجرٌمة صلة له آخر
 
 

 6/6/1996 تارٌخ 513 للقانون وفقا معدلة- 643 المادة

: من كل المإقتة الشاقة باألشؽال ٌعاقب
 أو علٌها سٌطر أو طٌرانها أثناء طابرة على كانت وسٌلة وبؤٌة مشروعة ؼٌر بصورة استولى- 

. العنؾ أو بالتهدٌد سٌرها وجهة تؽٌٌر على قابدها حمل أو بقٌادتها تحكم
 سبلمة تعرٌض شؤنه من كان إذا اآلتٌة، األفعال أحد قصد وعن مشروعة ؼٌر بصورة ارتكب- 

: للخطر الطابرة مبلحة سبلمة أو الجوٌة المبلحة
 
. للطٌران صالحة ؼٌر تجعلها الخدمة فً بطابرة متعمدة أضرار إنزال- أ
 

 إنزال أو الجوٌة، المبلحة خدمات أو تجهٌزات أو بمنشآت فادحة متعمدة أضرار إنزال- ب
. الجوٌة للمبلحة ٌستخدم مطار بمنشآت فادحة متعمدة أضرار

 
. صحٌحة ؼٌر بؤنها علمه مع معلومات إببلغ- ج

 المادة هذه فً علٌها المنصوص الجرابم من أي ارتكاب تم إذا المإبدة الشاقة باألشؽال وٌعاقب
 ارتكاب رافق إذا أو باستعماله هددوا أو السبلح استعملوا أكثر أو مسلحٌن شخصٌن بفعل

. األشخاص أحد على عنؾ الجرٌمة
 لخطر ٌعرضها الطابرة فً تخرٌبً بعمل كانت، وسٌلة بؤٌة الفاعل، قام إذا باإلعدام وٌعاقب
 صلة له آخر سبب أي أو الرعب نتٌجة إنسان موت الفعل عن نجم إذا أو التدمٌر أو السقوط
. بالحادث

 
 

 16/9/1983  تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 644 المادة

 
 



 16/9/1983  تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 645 المادة

 
 

 16/9/1983  تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 646 المادة

 
 

 16/9/1983  تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 647 المادة

 
 

 16/9/1983  تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة- 648 المادة

 
 

 والتهويل االغتصاب يف- 2 النبذة
 

(Chantage) 
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 649 المادة

27/5/1993 
: لبنانٌة لٌرة ألؾ ستمابة إلى لٌرة ألؾ مبة من وبالؽرامة األقل على سنة بالحبس ٌعاقب- 
 كتابة اؼتصاب على لؽٌره، أو له مشروع ؼٌر نفع اجتبلب وبقصد بالعنؾ أو بالتهدٌد أقدم من- 1

. علٌها توقٌع اؼتصاب أو إبراء أو تعهداًا  تتضمن
ًا  أكره من- 2 . ؼٌره وبثروة بثروته أضراراًا  إجرابه عن االمتناع أو عمل إجراء على شخصا
 كان إذا السابقتٌن الفقرتٌن فً المبٌنة الحاالت جمٌع فً المإقتة الشاقة األشؽال عقوبة تفرض- 3

ًا  حامبلًا  الفاعل . علٌه المجنً به هدد سبلحا
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 650 المادة

27/5/1993 
ًا  هدد من كل-   هذا قدر من ٌنال أن شؤنه من وكان عنه اإلخبار أو إفشابه أو أمر بفضح شخصا

 ؼٌر لؽٌره أو له منفعة جلب على ٌحمله لكً شرفه أو أقربابه أحد قدر من أو شرفه أو الشخص
. لبنانٌة لٌرة ألؾ ستمابة حتى وبالؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس عوقب مشروعة

ًا  العقوبة تشدد  بعمله اتصل قد بفضحه ٌهدد الذي األمر كان إذا الفاعل بحق عقوبات 257 للمادة وفقا



. فنه أو مهنته أو وظٌفته بحكم

 
 

 حق بدون الغري أشياء استعمال يف- 3 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 651 المادة

ًا  حق بدون استعمل من كل  الشًء اختبلس قاصداًا  ٌكن ولم ضرراًا  به تلحق بصورة ؼٌره ٌخص شٌبا
 هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ مابتً إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس عوقب

. العقوبتٌن

 
 

 السابقة للنبذات - شاملة أحكام
 
 
 

. الفصل هذا فً علٌها المنصوص الجنح بارتكاب الشروع العقاب ٌتناول- 652 المادة

 
 

 علٌه حكم من كل اإلقامة من ٌمنع أن أو المراقبة الحرٌة تحت ٌوضع أن ٌمكن- 653 المادة

. سرقة محاولة أو سرقة أجل من للحرٌة مانعة بعقوبة
 
 

 جرٌمة أو المسروقة األشٌاء إخفاء جرٌمة ارتكب شخص كل العقوبة من ٌعفى- 654المادة

 الشركاء أولبك عن السلطة أخبر إذا 222و 221  المادتٌن فً علٌهما المنصوص الشركاء تخببة
. مختبؤهم ٌعرؾ من على المبلحقات مباشرة بعد ولو القبض أتاح أو مبلحقة اٌة قبل
. المكررٌن على المادة هذه أحكام تسري ال

 
 

 الغش ضروب وسائر االحتيال يف  - الثاين الفصل



 
 
 

 االحتيال يف- 1 النبذة
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 655 المادة

27/5/1993 
 تتضمن أسناداًا  أو منقول ؼٌر أو منقوالًا  ماالًا  تسلٌمه على االحتٌالٌة بالمناورات الؽٌر حمل من كل

 وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب علٌها واستولى منفعة أو إبراء أو تعهداًا 
. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من

: االحتٌالٌة المناورات من وتعتبر
 
 أمبلًا  ذهنه فً تخلق التً أو وهمً مشروع بوجود علٌه المجنً إٌهام شؤنها من التً األعمال- 1

ًا  أو بربح . ضرر من تخوفا
 ظرؾ نتٌجة أو نٌة حسن عن ولو ثالث شخص تؤٌٌد نتٌجة علٌه المجنً ٌصدقها أكذوبة تلفٌق- 2

  ظرؾ أو المجرم له مهد
. منه استفاد

 
 حق له ممن أو بها للتصرؾ صفة أو حق له لٌس ممن منقولة ؼٌر أو منقولة بؤموال التصرؾ- 3
. المال البتزاز توسبلًا  حقه استعمال فؤساء للتصرؾ صفة أو
 
 ارتكاب محاولة فً نفسه العقاب وٌطبق. والتؤثٌر للمخادعة كاذبة صفة أو مستعار اسم استعمال- 4

. الجرم هذا
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 656 المادة

: اآلتٌة الحاالت إحدى فً الجرم ارتكب إذا العقوبة تضاعؾ
. عمومٌة إدارة فً عمل أو وظٌفة تؤمٌن بحجة- 1
 أو لشركة الوثابق من ؼٌرها أو سندات أو أسهم إلصدار ماالًا  العامة من ٌلتمس شخص بفعل- 2

. ما لمشروع
. آخر معنوي شخص أي أو مإسسة أو جمعٌة أو شركة عن بالتوقٌع مفوض أي بفعل- 3
 
 



 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 657 المادة

 أو مجذوب أو عمره من عشرة الثامنة دون قاصر أهواء أو خبرة عدم أو احتٌاجات استؽل من كل
 بالحبس عوقب الؽٌر، مصالح أو بمصالحه اإلضرار شؤنه من قانونً عمل إجراء على فحمله معتوه

. لٌرة ألؾ خمسٌن تنقص وال الضرر قٌمة توازي وبؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من

 
 

 االحتيال رلرى جرى فيما- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 658 المادة

 كان أو ثمنها دفع عدم ٌنوي وهو لوعدة أو الخٌار حق من بضاعة تسلٌمه على الؽٌر حمل من كل
 لم إذا لٌرة ألؾ مابتً حتى وبؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس، عوقب الدفع، ٌمكنه ال أنه ٌعرؾ
. إنذاره بعد ثمنها ٌدفع لم أو ٌردها

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 659 المادة

ًا  أو منامة لنفسه وفر من كل ًا  أو طعاما  ٌمكنه ال أنه ٌعلم أو الدفع عدم ٌنوي وهو عام محل فً شرابا
. لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ عوقب ٌدفع، أن
 
 

 أو بحرٌة أو برٌة نقل واسطة بالؽش اتخذ من كل على نفسها بالعقوبة ٌقضى- 660 المادة

. الطرٌق أجرة ٌدفع أن دون جوٌة

 
 

 رىن لقاء والقروض ادلراباة يف- 3 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 661 المادة

 خفٌة، أو ظاهرة إجمالٌة فابدة المستقرض على ٌفرض تجارٌة، ؼٌر لؽاٌة مالً، قرض عقد كل
ًا  بالمابة 12 عن ٌزٌد بمعدل . ربا قرض ٌإلؾ سنوٌا



 
 

ًا  رابى من كل- 662 المادة  نصؾ تبلػ أن ٌمكن بؽرامة عوقب ٌده ذات ضٌق الستؽبلل شخصا

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو السنة ٌتجاوز ال أن على وبالحبس المقترض المال رأس
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 663 المادة

ًا  أكثر مرتٌن سنوات ثبلث من رابى من كل  اعتٌاد لجرٌمة عوقب مختلفٌن، مدٌونٌن أو واحداًا  مدٌونا
. السابقة المادة فً المعٌنة بالعقوبات المراباة

 سنوات ثبلث خبلل األقل على مرتٌن فعله تكرار عند الجرم، هذا فً المتدخل أو المحرض ٌعاقب- 
. آخرٌن أشخاص بٌن أو ذاتهما والضحٌة المرابً بٌن أجري ربا قرض بمعرض ذلك كان سواء

 
 

 من أقل فً ارتكب إذا بالربى واحد قرض من ٌستنتج المراباة اعتٌاد جرم إن- 664 المادة

. السابقة المواد فً علٌها المنصوص الجنح بإحدى الحكم بعد سنوات خمس
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 665 المادة

: المقرض المال رأس ربع تبلػ أن ٌمكن وبؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس ٌعاقب
. واحداًا  عقداًا   أجرى ولو أذن بدون رهن لقاء لئلقراض محبلًا  فتح من كل- 1
 المقرضة المبالػ قٌمة ٌتضمن دفتراًا  ٌمسك ولم رهن لقاء لئلقراض أذن على استحصل من كل- 2

. الحقٌقٌة وقٌمته المرهون ونوع وصفته وصفته المستقرض واسم
 العملٌات تسهٌل ألجل التجار لمصلحة المعقودة رهن لقاء القروض على المادة هذه أحكام تسري ال

. التجارٌة

 
 

 مقابل بدون الشك يف- 4 النبذة
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/5/1967  تارٌخ 30/67  للقانون وفقا معدلة- 666 المادة

27/5/1993 
. كافٌة ؼٌر بمإونة أو للدفع ومعدة سابقة مإونة دون شك سحب على أقدم  من كل- 
. الشك سحب بعد بعضها أو المإونة كل استرجع من كل- 
ًا  أصدر من كل-   428 المادة فً علٌها المنصوص الحاالت ؼٌر فً علٌه للمسحوب الدفع عن منعا



. التجارة قانون من
 لٌرة مبلٌٌن أربع إلى لٌرة ملٌون من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
ًا  الشك قٌمة بدفع علٌه وٌحكم . األمر اقتضى إذا والضرر العطل بدل إلٌه مضافا

ًا  تطبق التكرار حال وفً . 68و 66 المادتٌن أحكام التكرار عقوبات إلى باإلضافة أٌضا
 
 

 16/5/1967  تارٌخ 30/67  للقانون وفقا معدلة- 667 المادة

. مإونة دون شك استبلم على معرفة عن أقدم من أعبله المعٌن الجرم فً التدخل بعقوبات ٌعاقب- 
 ٌكن لم ولو حتى بالربا قرض لتؽطٌة علٌه استحصل قد الشك حامل كان إذا العقوبات هذه تضاعؾ
. متدخبلًا 

 
 

 بادلهاجرة الغش يف- 5 النبذة
 
 
 

 2/1948/ 5 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 668 المادة

ًا  لؽٌره أو لنفسه استوعد أو اجتلب من كل  شخص لحمل أكاذٌب بتلفٌقه أو أخباراًا  باختبلقه ما نفعا
 المنصوص بالعقوبة علٌه قضً إلٌه ٌقصد كان الذي البلد ؼٌر بلد إلى مسافر لتوجٌه أو السفر على

. 655 المادة فً علٌها
. الجرم هذا ارتكاب محاولة فً نفسه العقاب وٌطبق

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

  المادة فً علٌها المنصوص الجنح بإحدى القضاء عند الحكم بنشر ٌإمر أن ٌمكن- 669 المادة

. الفصل هذا فً المعٌنة الجرابم من جرٌمة أٌة التكرار وعند 663و 656

 
 



 واالختالس االئتمان إساءة يف - الثالث الفصل
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 670 المادة

27/5/1993 
 أو إبراء، أو تعهداًا  ٌتضمن سند تمزٌق أو إتبلؾ أو تبدٌد أو اختبلس أو كتم على قصداًا  أقدم من كل

 االستعمال عارٌة سبٌل على أو اإلجارة أو الوكالة  أو الودٌعة وجه على إلٌه سلم آخر منقول شًء
 أمر فً ٌستعمله أو ٌقدمه أو ٌعٌده أن شرط أجرة بدون أو أجرة لقاء عمل إلجراء أو الرهن، أو

 والضرر والعطل الردود قٌمة ربع بٌن تراوح وبؽرامة سنتٌن إلى شهرٌن من بالحبس ٌعاقب معٌن
. لٌرة ألؾ خمسٌن عن تنقص ال أن على نصفها وبٌن

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 671 المادة

 أو ٌعلم وهو معٌن لعمل إلٌه سلمت المثلٌات من أخرى بؤشٌاء أو المال من بمبلػ تصرؾ من كل
 سنة حتى بالحبس ٌعاقب اإلنذار رؼم ذمته ٌبرىء ولم مثلها إعادة ٌمكنه ال أنه ٌعلم أن ٌجب كان

. لٌرة ألؾ خمسٌن عن الؽرامة تنقص ال أن على والضرر والعطل الردود قٌمة ربع حتى وبالؽرامة
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 672 المادة

 ٌقدومون عندما ٌلً فٌما المذكورٌن األشخاص سنوات ثبلث إلى أشهر ثبلثة من بالحبس ٌعاقب
ًا  بهم أمرها المناط أو إلٌهم المسلمة باألموال األمانة إساءة على  670 المادتٌن إحدى لنص وفقا

: السابقتٌن 671و
. الوقؾ متولً- 1
. أموالها عن مسإول وكل خٌرٌة جمعٌة أو مإسسة مدٌر- 2
. ممثله أو األهلٌة وفاقد القاصر وصً- 3
. الزواج عقد أو الوصٌة منفذ- 4
. مفوض أعمال وكٌل أو عدل كاتب أو محام كل- 5
. خاصة مإسسة أي مع أجر لقاء عمل بعقد مرتبط وكل مؤجور خادم أو مستخدم كل- 6
. لحراستها أو األفراد أو الدولة تخص أموال إلدارة السلطة من مستناب شخص كل- 7

. الجرم  بسبب ارتكب الذي العمل ممارسة المجرم على ٌمنع أن وٌمكن
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 673 المادة

ًا  حٌازته فً دخل منقول شًء أي أو لقطة كتم أو ٌرد أن رفض أو اختلس أو استملك من كل  ؼلطا
 والعطل الردود قٌمة ربع حتى وبؽرامة سنة حتى بالحبس ٌعاقب قاهرة، بقوة أو طاربة بصورة أو

. لٌرة ألؾ عشرٌن عن الؽرامة تقل ال أن على والضرر



. لؽٌره العابد بالنصٌب ٌتعلق بما  كنزاًا  أصاب من على المادة هذه أحكام تسري

 
 

 والثالث والثاين األول للفصل - شاملة أحكام
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 674 المادة

 علٌها أقدموا إذا العقاب من ٌعفون السابقة الفصول فً علٌها المنصوص الجرابم مرتكبً إن
 زوجه عن المفترق ؼٌر الزوج أو المتبنى االبن أو األم أو األب أو الفروع أو باألصول إضراراًا 

ًا  . قانونا
 بالعقوبة المتضرر شكوى على بناء علٌه قضً سنوات خمس خبلل فً جرمه المجرم عاود إذا

ًا  القانون فً علٌها المنصوص . الثلث منها مخفضا
 
 

 تكن أو مجهوالًا، ٌكن لم ما- المتضرر الفرٌق شكوى على بناء إال تبلحق ال- 675 المادة

 670و 660و 658و 651و 650و 647  المواد فً علٌها المنصوص الجنح مردودة، الشكوى
. 673و 671و

 إحدى رافقتها إذا عفواًا  تبلحق 671و 670 المادتٌن بموجب علٌها المعاقب االبتمان إساءة إن
. 672  المادة فً علٌها المنصوص المشددة الحاالت

 
 

 األول الفصل تإلؾ التً المواد فً المعٌنة الجناحٌة العقوبات النصؾ إلى تخفض- 676 المادة

 إذا أو تافهٌن منها اجتبلبه الفاعل قصد الذي النفع أو عنها الناتج الضرر كان إذا والثالث والثانً
. المحكمة إلى الدعوى إحالة قبل كله أزٌل قد الضرر كان
 مبرم ؼٌر ولو باألساس حكم أي قبل ولكن الدعوى أثناء الضرر أزٌل أو الرد حصل إذا أما

. العقوبة ربع فٌخفض

 
 

 ادلعامالت يف الغش - الرابع الفصل
 
 
 



 البضاعة كمية يف الغش ويف ادلغشوشة أو القانونية غري وادلكاييل العيارات يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 677 المادة

 المعدة األماكن من ؼٌرها فً أو البٌع عربات فً أو دكانه أو مخزنه فً اقتنى أو استعمل من كل
 والمكاٌٌل  العٌارات عن تختلؾ الكٌل أو الوزن عدد من ؼٌرها أو مكاٌٌل أو عٌارات للتجارة
 مبة إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب موسومة، ؼٌر أو القانون فً المعٌنة

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 678 المادة

 ؼً أو مؽشوشة كٌل أو وزن عدد و مكاٌٌل أو عٌارات أعبله المذكورة األماكن فً اقتنى من كل
. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة بالحبس ٌعاقب مضبوطة،

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 679 المادة

27/5/1993 
 ؼٌر أو مؽشوشة كٌل أو وزن عدد أو مكاٌٌل أو عٌارات معرفة عن باستعماله أقدم من كل

 إلى أشهر ثبلثة من الشؽل مع بالحبس ٌعاقب المسلم، الشًء كمٌة فً العاقد ؼش على مضبوطة
. لٌرة ألؾ ستمابة إلى لٌرة ألؾ مبة من وبالؽرامة سنتٌن

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 680 المادة

 الدافع السبب هً الماهٌة هذه كانت إذا ماهٌته أو المسلم الشًء كمٌة فً سواء آخر ؼش كل
 خمسمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنة إلى أشهر ثبلثة من الشؽل مع بالحبس ٌعاقب للصفقة،

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ
 
 

ًا  تصادر- 681 المادة  المؽشوشة والكٌل الوزن وعدد والمكاٌٌل العٌارات 98  المادة ألحكام وفقا

.  القانون فً المعٌنة والمكاٌٌل العٌارات عن تختلؾ التً أو

 
 

 البضاعة نوع يف الغش يف- 2 النبذة



 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 682 المادة

: العاقد ؼش من كل
 العناصر من تحتوٌها التً الكمٌة أو تركٌبها أو الجوهرٌة صفاتها أو البضاعة طبٌعة فً سواء

. المفٌدة
 العادات أو االتفاق بموجب معتبراًا  والمصدر النوع تعٌٌن ٌكون عندما مصدرها أو نوعها فً أو

. للبٌع الربٌسً السبب
 أو لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة سنة إلى شهر من الشؽل مع بالحبس ٌعاقب
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى

 
 

: الجرم ارتكب إذا سنتٌن إلى الحبس عقوبة ترفع- 683 المادة

 بقصد تؽٌٌر إلى أو الكٌل أو التركٌب أو التحلٌل عملٌات إفساد إلى ترمً بوسابل أو بدسابس إما
. العملٌات هذه إجراء قبل حتى حجمها أو وزنها أو البضاعة تركٌب فً الؽش
. صحٌحة سابقة عملٌة بوجود اإلقناع إلى ترمً مؽشوشة ببٌانات وإما

 
 

 بادلزايدة البيوع حرية عرقلة يف- 3 النبذة
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 أو العنؾ أو بالتهدٌد وذلك االلتزامات أو المزاٌدة حرٌة عرقلة على علنٌة مزاٌدة أثناء  أقدم من كل

 ستة إلى شهر من بالحبس عوقب وعود أو بهبات والملتزمٌن المتزاٌدٌن إقصاء على أو األكاذٌب
. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من وبؽرامة أشهر

 
 

 ادلشروعة غري ادلضاربات يف- 4 النبذة
 



 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 685 المادة

 كل لٌرة مبلٌٌن ستة إلى ملٌون من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ستة من الشؽل مع بالحبس ٌعاقب
 المتداولة الخاصة أو العامة التجارٌة األسهم أو البضابع أسعار تخفٌض أو لرفع بالؽش توصل من
 الشراء أو للبٌع عروض بتقدٌم أو كاذبة ادعاءات أو مختلفة وقابع بإعبلن سٌما وال البورصة فً

. السوق فً والطلب العرض قاعدة إفساد شؤنه من عمل أي على باإلقدام أو األسعار بلبلة قصد
 
 

: هبوطها أو األسعار ارتفاع حصل إذا العقوبة تضاعؾ- 686 المادة

. الؽذابٌة المواد من ذلك ؼٌر أو الذبابح أو واللحوم والزٌت والسكر والطحٌن الحبوب على- 1
. المجرم حرفة عن خارجة مواد على أو- 2
. أكثر أو أشخاص ثبلثة من مإلفة جماعة من أو- 3

 
 

 السابقة للنبذات - شاملة أحكام
 
 
 

 وما 679 المواد فً علٌها المنصوص الجرابم ارتكاب فً الشروع العقاب ٌتناول- 687 المادة

. ٌلٌها
 
 

 الفصل هذا فً المذكورة الجرابم إحدى فً مكرر على الحكم عند المحكمة تؤمر- 688 المادة

 نشره أو الحكم بتعلٌق
 على معلقة ممارستها تكن لم ولو العمل أو المهنة ممارسة من الحرمان ذلك عدا التكرار وٌستوجب

. السلطة من إذن أو شهادة نٌل
. الفعل خطورة ذلك استوجب إذا األولى للمرة الفاعل على حكم ولو والنشر بالتعلٌق ٌإمر أن وٌمكن

 
 

 بالدائن أضراراً  والغش اإلفالس يف - اخلامس الفصل
 



 
 

 اإلفالس يف- 1 النبذة
 
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 689 المادة

ًا  ٌعتبر  دفاتره أخفى مفلس تاجر كل سنوات سبع حتى المإقتة الشاقة باألشؽال وٌعاقب محتاالًا  مفلسا
ًا  بدد أو اختلس أو  أو دفاتر فً سواء علٌه متوجبة ؼٌر بدٌون مواضعة اعترؾ أو ماله من قسما

. بموازنته أو عادٌة أو رسمٌة صكوك
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 690 المادة

ًا  ٌعتبر : الدفع عن متوقؾ تاجر كل سنة إلى شهر من بالحبس وٌعاقب مقصراًا  مفلسا
. بالبورصة أو البضابع على وهمٌة عملٌات فً سواء باهظة مبالػ استهلك قد كان إذا- 1
 ثمنها من بؤقل لبٌعها بضابع شراء على اإلفبلس تؤخٌر سبٌل وفً الدفع عن التوقؾ بعد أقدم إذا- 2
ًا  نفسها للؽاٌة عقد أو . المال على للحصول مبٌدة أخرى بطرق توسل أو سندات تداول  أو قروضا
. الدابنٌن بكتلة أضراراًا  دابن إٌفاء على الدفع عن التوقؾ بعد أقدم إذا- 3
. الحد عن زابدة بٌته نفقات أو الشخصٌة نفقاته وجدت إذا- 4
 
 

ًا  ٌعتبر أن ٌمكن- 691 المادة : مفلس تاجر كل أعبله المفروض بالحبس وٌعاقب مقصراًا  مفلسا

. بها تعهد عندما لوضعٌته بالنسبة جسٌمة تعهدات عوض بدون الؽٌر لمصلحة عقد إذا- 1
. التجارة سجل بتنظٌم المتعلقة بالقواعد ٌتقٌد لم إذا- 2
ًا  عشرٌن خبلل فً ٌقدم لم إذا- 3  التجارة قانون بمقتضى البلزم التصرٌح الدفع عن توقفه من ٌوما

. المتضامنٌن الشركاء جمٌع أسماء ٌتضمن ال التصرٌح هذا كان إذا أو المحكمة قلم إلى
 أو ناقصة جردته أو دفاتره كانت إذا أو بالضبط الجردة ٌنظم لم أو تجارٌة دفاتر ٌمسك لم إذا- 4

. ؼش ثمة ذلك مع ٌكن ولم علٌه وما له ما حقٌقة  تبٌن ال أو أصولٌة ؼٌر
.  السابق الصلح عقد شروط ٌتم ولم إفبلسه تكرر إذا- 5
 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 692 المادة

 شركات فً الشركاء عدا 689  المادة فً علٌه المنصوص العقاب ٌنال تجارٌة شركة إفبلس عند
. التوصٌة شركات فً الموصون والشركاء التضامن

. الشركة أعمال فً التدخل اعتادوا الذٌن الموصون الشركاء- 1



. المسإولٌة المحدودة والشركات باألسهم التوصٌة شركة مدٌرو- 2
 ومفوضو المراقبة مجالس وأعضاء المفوضون والوكبلء اإلدارة مجلس وأعضاء المدٌرون- 3

. المؽفلة والشركات المذكورة الشركات وعمال المحاسبة
 عن ارتكابه أتاحوا أو سهلوا أو االحتٌالً اإلفبلس أعمال من عمل ارتكاب على بنفسهم أقدموا إذا

. وهمٌة أنصبة وزعوا أو حقٌقٌة ؼٌر موازنات أو بٌانات نشروا إذا أو منهم قصد
 
 

 من أقدم من كل التقصٌري اإلفبلس بعقوبة ٌعاقب تجارٌة شركة أفلست إذا- 693 المادة

 الجرابم من جرم ارتكاب على لمصلحتها العمل أو الشركة إدارة فً اعبله المذكورٌن االشخاص
. الثالثة و الثانٌة و األولى فقراتها 690 المادة فً علٌها المنصوص

 على لمصلحتها العمل او الشركة ادارة فً اقدم اذا نفسه العقاب الشخص هذا ٌنال ان ٌمكن و
. الرابعة حتى االولى فقراتها 691 المادة فً المذكورة الجرابم من جرم ارتكاب

 
 

 نصت ما 693و 692 المادتٌن فً المعٌنة الحاالت فً التجارٌة الشركة تستهدؾ- 694 المادة

. الؽرامة خبل االحترازٌة والتدابٌر العقوبات من 211و 210 المادتان علٌها
 
 

: االحتٌالً اإلفبلس عقوبة ٌستحق- 695 المادة

 منها الثابتة بعضها أو كلها أمواله كتم أو إخفاء أو اختبلس على المفلس لمصلحة أقدم من- 1
. والمنقولة

. اإلفبلس طابق فً  وهمٌة دٌون لتثبٌت مستعار باسم أو باسمه احتٌاالًا  تقدم من- 2
. االحتٌالً اإلفبلس جرٌمة وهمً باسم التجارة بتعاطى هو ارتكب من- 3

. الفرعً التدخل أو التحرٌض أعمال جراء من المترتبة المسإولٌة عن النظر بقطع هذا
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 696 المادة

ًا  آخر شخص أي مع أو المفلس مع سواء لنفسه ٌشترط الذي الدابن إن ًا   نفعا  فً اشتراكه بسبب خاصا
ًا  ٌجري أو الدٌون  أرباب اقتراع ًا  اتفاقا ًا  لٌستجلب خصوصٌا  ٌعاقب المفلس، أموال من لمصلحته نفعا

 عقوبة ترفع أن وٌمكن لٌرة ألؾ الستمابة تتجاوز ال وبؽرامة سنة إلى شهر من الشؽل مع بالحبس
. الطابق سندٌك الدابن كان إذا سنتٌن إلى الحبس

 
 

 أو ٌختلسون الذٌن نفسها الدرجات من وأصهاره وأصوله وفروعه المفلس زوج إن- 697 المادة

 تدخبلًا  ٌتدخلوا أو  المفلس مع اتفاق على ٌكونوا أن دون الطابق تخص سندات ٌخفون أو ٌسرقون
ًا  . 648  المادة فً علٌها المنصوص السرقة بعقوبة ٌعاقبون معه فرعٌا

 
 



 فً علٌها المنصوص الجرابم إحدى أجل من ونشره القرار بتعلٌق ٌإمر أن ٌمكن- 698 المادة

. الفصل هذا
 المإقت المنع ٌستهدؾ التقصٌري باإلفبلس تكراراًا  علٌه حكم ومن االحتٌالً باإلفبلس علٌه حكم من
 فقرتٌها 692  المادة فً المعٌنة الوظابؾ بإحدى شركة فً القٌام أو التجارة ممارسة من المإبد أو

. والثالثة الثانٌة

 
 

 بالدائنني إضراراً  ادلرتكبة األخرى الغش ضروب يف- 2 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 699 المادة

 على الثابتة أو المنقولة أمواله فً التنفٌذ منع أو الدابنٌن حقوق إضاعة بقصد ٌقوم الذي المدٌن إن
: والسٌما كان شكل بؤي أمواله إنقاص
ًا  باإلقرار أو وهمٌة سندات بتوقٌع . بعضه أو  كله بإٌفابه أو موجب بوجود كذبا

. تهرٌبها أو أمواله بعض بكتم أو
. تعٌٌبها أو إتبلفها أو أمواله بعض ببٌع أو

. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ خمسٌن  من وبؽرامة أشهر ستة إلى شهر من الشؽل مع بالحبس ٌعاقب
 
 

 العقوبات تستهدؾ الشركة هذه فإن لحسابها أو شركة باسم الجرٌمة ارتكبت إذا- 700 المادة

 التً العقوبات عن النظر بقطع 211و 210  المادة فً معٌن هو ما على االحترازٌة والتدابٌر
ًا  ٌستحقها،  أو الفعل فً ٌساهمون الذٌن األشخاص من فٌها ذكر من ،692  المادة ألحكام وفقا
. منهم قصد عن ارتكابه ٌتٌحون أو ٌسهلون

 
 

 التقليد يف - السادس الفصل
 
 
 

 والتجارة للصناعة الفارقة العالمات تقليد يف- 1 النبذة
 



 
 

 األسماء النبذة هذه فً المقصود بالمعنى التجارة أو للصناعة فارقة عبلمات تعتبر- 701 المادة

 والحروؾ والدمؽات، واألختام، والرموز، واأللقاب ؼٌرها، عن ٌمٌزها شكل على المكتوبة
 مصلحة فً- ترمً إشارة كل وباإلجمال واألرقام، والتصوٌرات البارزة، والرسوم والسمات،
 محصول ماهٌة أو ومصدرها ما بضاعة ماهٌة إظهار إلى- التاجر أو المعمل  وصاحب المستهلك
 ونشرت العبلمات هذه سجلت إذا والمناجم الؽابات محاصٌل أو زراعً، أو تجاري، أو صناعً

ًا  . اإلجراء المرعٌة للقوانٌن وفقا
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 702 المادة

27/5/1993 
: معرفة عن أقدم من كل

ًا  إلٌها أضاؾ ولو الؽٌر تخص فارقة عبلمة تقلٌد على  صنؾ أو مشبه، أو تشبٌه، مثل أخرى ألفاظا
. وصفة أو نوع، أو
. التجارٌة سلعه أو محصوالته على مقلدة ؼٌره تخص عبلمة وضع على أو
. للبٌع عرضه أو مقلدة أو مؽتصبة عبلمة ٌحمل محصول بٌع على أو

 وبالحبس لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من بالؽرامة ٌعاقب المشتري، ٌؽش أن شؤنه من عمله كان فإن
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو سنوات ثبلث إلى اشهر ثبلثة من الشؽل مع

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 703 المادة

. ٌقلدها أن دون الؽش، بنٌة بؽٌرها عبلمة شبه من كل
 من عمله كان فإذا علٌه وضعها محصوالًا   للبٌع عرض أو باع أو العبلمة هذه مثل استعمل من وكل
.  المشتري ٌؽش أن شؤنه

 أو سنتٌن إلى شهرٌن من الشؽل مع وبالحبس لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ مبة من بالؽرامة ٌعاقب و
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى

 
 

 أو مقلدة، عبلمة ٌستعملون الذٌن أو للبٌع ٌعرضون أو ٌبٌعون الذٌن األشخاص إن- 704 المادة

 ٌرتكبوا لم كانوا إذا العبلمة تسجٌل جهلهم بحجة ٌتذرعوا أن سواهم دون ٌمكنهم الؽش، بنٌة مشبهة
. شبهها أو قلدها من مع باالتفاق الفعل

 
 

 على صور من كل على 703  المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبة ٌقضى- 705 المادة

 لبلنتظام مخالفة أو مثٌرة رموزاًا  أو سمات أو صوراًا  أو كلمات أو أجنبٌة أو وطنٌة أوسمة العبلمة
. اآلداب أو العام



 تقترن لم ولو والتسعٌن الثامنة المادة إلى باالستناد العبلمة بمصادرة ٌؤمر أن للقاضً وٌمكن
. بحكم المبلحقة

 
 

 الفارقة العبلمة محصوالته على ٌضع لم من كل على نفسها بالعقوبة ٌقضى- 706 المادة

. واألنظمة القانون بمقتضى وضعها الواجب
 وتؤمر علٌه وضعها الواجب الفارقة  العبلمة ٌحمل ال محصوالًا  للبٌع عرض أو باع من كل أو

. 130  المادة ألحكام تنفٌذاًا  المذكورة العبلمة بوضع المحكمة

 
 

 االخرتاع شهادات يف- 2 النبذة
 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملؽاة- 707 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملؽاة- 708 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملؽاة- 709 المادة

 
 

 الصناعية  والنماذج الرسوم يف- 3 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 710 المادة

 األصول حسب ومنشورة مسجلة  صناعٌة ونماذج رسوم فً ضرراًا  معرفة عن  ٌلحق من كل
. لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ خمسٌن من بالؽرامة ٌعاقب اإلجراء، المرعٌة بالقوانٌن مضمونة

 
 



 المتضرر، الشخص كانت صفة بؤي الماضً فً ساعد أو مساعداًا  المجرم كان إذا- 711 المادة

. أشهر ستة إلى شهرٌن من التشؽٌل مع بالحبس الؽرامة على عبلوة عوقب
 
 

. التسجٌل جهله أثبت من كل العقوبة من ٌعفى- 712 المادة

 
 

 السابقة النبذات - شاملة أحكام
 
 
 

 الصناعٌة والنماذج الرسوم أو االختراع شهادة أو الفارقة العبلمة كانت إذا- 713 المادة

ًا  المسجلة  أو علم أنه ثبت لو فٌما العقوبة الفاعل ٌستحق الفعل ارتكاب  وقت تنشر لم لؤلصول وفقا
ًا  كان . بالتسجٌل عالما

 
 

 االحتيالية ادلزامحة يف  5/2/1948 تاريخ للقانون وفقا معدلة- 4 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 714 المادة

 الؽٌر زبابن تحوٌل على قصد سوء عن بالتلمٌح أو الكاذبة االدعاءات أو الؽش بوسابل أقدم من كل
. لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ مبة من بالؽرامة المتضرر شكوى  على بناء ٌعاقب  إلٌه،

. الجرٌمة هذه ارتكاب فً الشروع العقاب ٌتناول

 
 

 التجاري االسم اغتصاب يف- 5 النبذة
 
 



 
 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 715 المادة

: التجاري باالسم ٌنعت
 الضروري اللقب أصبح قد ٌكن لم إذا مستثمر أو مزارع أو مصنع صاحب أو لتاجر اسم كل- 1

. للمحصول والوحٌد
. انتسابً طابع له لٌس تجاري عنوان كل- 2
. المستثمر أو المزارع أو المصنع صاحب أو التاجر به ٌتكنى الذي المستعار االسم- 3
 هٌبة ٌإلؾ الفرٌق هذا ٌكن لم ولو أعبله ذكر ممن الناس من فرٌق اعتنقه الذي الممٌز االسم- 4

. قانونً كٌان ذات
 
 

 الؽٌر اسم اؼتصب من كل 702  المادة فً علٌها المنصوص العقوبة ٌستحق- 716 المادة

: التجاري
 على أو توابعها أو المصنوعة أو الطبٌعٌة المحصوالت على كان شكل بؤي إظهاره أو بوضعه إما

. الشارات أو الؽبلفات
. شاكلها ما أو رسابل أو فواتٌر أو إعبلنات أو منشورات بإذاعته أو

ًا  المؽتصب االسم كان وإن األحكام هذه تطبق ًا  أو قلٌبلًا  ولو محرفا  أو صاحبه كنٌة ؼٌر بكنٌة مقرونا
. االلتباس على وتحمل الممٌزة االسم حروؾ تبقى أخرى عبارة بؤٌة

. الجرٌمة هذه ارتكاب فً الشروع العقاب ٌتناول
 
 

. التجاري االسم اؼتصاب فً النٌة سوء العكس ثبوت حتى ٌفترض- 717 المادة

 
 

 والتجارية الصناعية اجلوائز يف- 6 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 718 المادة

 أو سنتٌن إلى أشهر ثبلثة من وبالحبس لٌرة ألؾ خمسمابة إلى ألؾ عشرٌن من بالؽرامة ٌعاقب
: للحرٌة مانعة بعقوبة ٌحكم لم إذا لٌرة ألؾ مبة من الؽرام تنقص ال أن على العقوبتٌن، هاتٌن بإحدى

 عبلنٌة واستعملها وهمٌة أو كانت حقٌقٌة تجارٌة أو صناعٌة جوابز الؽش بنٌة لنفسه نسب من كل
 على بكتابتها أو التجارٌة األوراق أو البضابع ؼبلفات وعلى التجارٌة الشارات على بوضعها وذلك

. األرمات
. صناعٌة أو تجارٌة جوابز ٌحمل أنه العامة إٌهام حاول من وكل



 
 

. السابقة المادة فً علٌها المنصوص بالؽرامة ٌقضى- 719 المادة

 التً السلطة أو المعرض اسم بالضبط ٌعٌن أن دون تجارٌة أو صناعٌة جابزة ٌستعمل من كل على
. فٌه أعطٌت الذي الكامل والتارٌخ منحتها
 المحل اسم ٌبٌن أن دون مساعداًا  كونه بصفة نالها صناعٌة أو تجارٌة جابزة ٌستعمل من كل وعلى
. استخدمه الذي

 
 

 شاملة أحكام
 
 
 

 المشتري، أو المستهلك ناحٌة من إلٌهما بالنظر والتشبٌه التقلٌد المحاكم  تقدر- 720 المادة

. الجزبٌة الفروق اعتبار من أكثر اإلجمالً التشابه وباعتبار
 
 

 65  المادة من والرابعة الثالثة الفقرتٌن فً المعٌنة الحقوق من بالحرمان ٌقضى- 721 المادة

ًا  وتعلٌقه الحكم وبنشر  هذا فً المذكورة الجنح بإحدى حكم إذا 68و 67 المادتٌن ألحكام وفاقا
. الفصل
 الجرم حصل التً الصناعة أو التجارة ممارسة من المجرم بمنع ٌقضً أن ٌمكن تكرارها وعند
. ممارستها أثناء

 
 

 والفنية األدبية ادللكية يف - السابع الفصل
 
 
 

 عامة أحكام- 1 النبذة
 
 



 
ًا  ملؽاة- 722 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 723 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 724 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 725 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

 العقوبات يف- 2 النبذة
 
 
 

ًا  ملؽاة- 726 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 727 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 728 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملؽاة- 729 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

 واألفراد الدولة بأمالك ادللحقة األضرار - الثامن الفصل
 



 
 

 والتخريب اذلدم يف- 1 النبذة
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 730 المادة

 المعدة اإلنشاءات من ؼٌرها أو والتماثٌل التذكارٌة واألنصاب األبنٌة قصداًا  خرب أو هدم من كل
 مبة من وبالؽرامة سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب العامة للزٌنة أو الجمهور لمنفعة

. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ
 
 

 أي أو تذكاري نصب تخرٌب أو هدم على قصداًا  أقدم من كل نفسها العقوبة ٌستحق- 731 المادة

ًا  أكان سواء مسجل طبٌعً منظر أو تمثال أو تارٌخٌة قٌمة له منقول ؼٌر أو منقول شًء  أم له ملكا
. لؽٌره

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 732 المادة

 من بالحبس ٌعاقب ؼٌره ملك أنها علمه مع بعضها أو كلها بناٌة أي هدم على قصداًا  أقدم من كل
. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة سنتٌن إلى أشهر ثبلثة
ًا  ولو الهدم وقع وإذا  طٌن دون بالدبش المبنٌة الحٌطان أو المطٌنة ؼٌر والجدر األكواخ على جزبٌا

. لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن من والؽرامة أشهر ستة إلى شهر من الحبس عقوبة كانت
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 733 المادة

ًا  قصداًا  خرب أو هدم من كل  تتجاوز ال بؽرامة ٌعاقب الباب هذا فً ٌعٌن لم مما ؼٌره ٌخص شٌبا
. لٌرة ألؾ عشرٌن عن تنقص ال أن على الضرر قٌمة
 على عبلوة فٌمكن لٌرة ألؾ العشرٌن ٌتجاوز الناجم الضرر أو المتلؾ الشًء قٌمة كانت وإذا

. أشهر الستة تفوق ال مدة الفاعل ٌحبس أن الؽرامة
 
 

 عوقب جرحه أو إمرىء قتل إلى النبذة هذه فً المذكورة الجنح إحدى أدت إذا- 734 المادة

. 191و 189 المادتٌن أحكام مراعاة مع الفعل هذا  على المجرم

 



 
 العقار واغتصاب التخوم نزع يف- 2 النبذة

 
 
 

ًا  ولو أقدم من- 735 المادة  قطع على أو بنً المواد أي من سور هدم أو حفرة طم على جزبٌا

ًا  أم كان أخضراًا  نزعه أو سٌاج  بٌن الحدود إلى تشٌر عبلمة أٌة نقل أو خرب أو هدم ومن ٌابسا
. أشهر الستة تتجاوز ال مدة بالحبس ٌعاقب األمبلك مختلؾ

 التحدٌد نصب أو االستهداء عبلمات أو المساحة تخوم نقل أو خرب أو هدم بمن نفسها العقوبة تنزل
. األرض تسوٌة عبلمات أو
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 736 المادة

 عوقب األشخاص على الواقع الجبر أو بالتهدٌد أو أرض لؽصب تسهٌبلًا  المذكور الجرم ارتكب إذا
. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ خمسٌن من الؽرامة عن فضبلًا  سنة إلى شهرٌن من بالحبس الفاعل

 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 737 المادة

27/5/1993 
ًا  سنداًا  ٌحمل ال من-   ؼٌره بٌد عقار من قسم أو عقار على واستولى بالتصرؾ أو بالملكٌة رسمٌا

. لٌرة ملٌون إلى ألؾ مابتً من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس عوقب
ًا  العقوبة تشدد : التالٌتٌن الحالتٌن من كل فً 257 للمادة وفقا
. األشٌاء أو األشخاص على عنؾ أو تهدٌد الفعل رافق إذا- 1
. المشاعٌة األمبلك أو الدولة أمبلك أو العامة الطرقات من قسم أو كل  على الؽصب وقع إذا- 2
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 738 المادة

27/5/1993 
 أو األشؽال أو السكن بقصد عقار، من قسم أو عقار على شرعً مسوغ دون استولى من- 

 مابتً من وبالؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعاقب أخرى، ؼاٌة ألي االستعمال أو االستثمار
. لٌرة ملٌون إلى ألؾ
ًا  العقوبة تشدد : التالٌة الحاالت من كل فً 257 للمادة وفقا
. األشٌاء أو األشخاص على عنؾ أو تهدٌد الفعل رافق إذا- 1
 إحدى أو اإلدارٌة الهٌبات إحدى أو الدولة إدارات إحدى تشؽله بناء على االستٌبلء وقع إذا- 2

. العامة المنفعة ذات أو العامة المإسسات
ًا  إنذاراًا  تبلؽه تارٌخ من أسبوع مهلة ضمن وإخبلبه العقار ترك إلى الفاعل ٌبادر لم إذا- 3  أو خطٌا



.  الشهرٌن عن تزٌد مدة علٌه ٌده وضع فً استمر  إذا

 
 

 الزراعة وآالت واحليوانات ادلزروعات على التعدي يف- 3 النبذة
 
 
 

 الطبٌعة نبت شجٌرات أو أشجاراًا  أو قابمة مزروعات أتلؾ أو قصؾ أو قطع من- 739 المادة

 ثبلثة حتى بالحبس عوقب ؼٌره تخص أنها علمه مع االؼراس من ذلك ؼٌر أو اإلنسان ٌد نصب أو
. أشهر

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 740 المادة

 من ثمٌنة أخرى شجرة على أو فسابلها أو مثمرة أشجار أو مطاعٌم على اإلتبلؾ فعل وقع إذا
 ألؾ ستمابة إلى ألؾ أربعٌن من بالؽرامة الفاعل عوقب الصناعٌة أو التجارٌة أو الزراعٌة الوجهة

 ٌتجاوز ال أن على فسٌلة أو شجرة أو مطعوم كل عن شهر إلى أٌام عشرة من وبالحبس لٌرة
. سنوات الثبلثة العقوبة مجموع

 
 

 العقوبة خفضت الفسابل أو األشجار أو المطاعٌم تقلٌم على الجرم اقتصر إذا- 741 المادة

. النصؾ إلى السابقة المادة فً علٌها المنصوص
 
 

 من مواشً أو ركوب أو حمل أو جر حٌوان قتل على مضطر ؼٌر قصداًا  أقدم من- 742 المادة

 ملك على جار هو ما فً الجرم وقع إذا التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب ؼٌره تخص األنواع مختلؾ
 وما األبنٌة أو الحظابر أو اإلسطببلت أو األراضً من كانت صفة بؤي حٌازته أو بإجارته أو الفاعل
. ٌتبعها

 أو بإجارته أو الحٌوان صاحب ملك على جار مكان فً الجرم وقع إذا أشهر ستة حتى وبالحبس
. كانت صفة بؤي حٌازته

ًا  عشر خمسة من وبالحبس . آخر مكان أي فً المجرم ارتكب إذا شهرٌن إلى ٌوما
 أشهر ثبلثة من الحبس حال كل فً العقوبة كانت أعبله المذكورة الحٌوانات أحد بالتسمٌم قتل وإذا
. سنتٌن إلى

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 743 المادة



 شهرالى من بالحبس عوقب تعطٌلها أو كسرها أو الزراعٌة األدوات إتبلؾ على قصداًا  أقدم من كل
. لٌرة ألؾ مبة إلى ألؾ عشرٌن من وبالؽرامة أشهر ستة

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 744 المادة

 أعبله الموصوفة األمبلك بعض نهب على أشخاص خمسة عن تنقص ال مسلحة عصابة أقدمت إذا
 ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة المإقتة الشاقة باألشؽال الفاعلٌن من كل عوقب وإقتداراًا  قوة إتبلفها أو

. لٌرة ألؾ أربعمابة إلى

 
 

 ادلياه بنظام ادلتعلقة اجلرائم يف - السابع الفصل
 
 
 

 تارٌخ 239 والقانون 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 745 المادة

27/5/1993 
 أقدم من العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ خمسمابة حتى وبالؽرامة سنة حتى بالحبس ٌعاقب
: إذن بدون
 لم ما حصرها على أو المتفجرة أو األرض تحت الكابنة المٌاه عن التنقٌب بؤعمال القٌام على- 1

. متراًا  وخمسٌن مبة عمقها ٌتجاوز ال الخاصة األمبلك فً متفجرة ؼٌر آبار حفر المقصود ٌكن
 والتجفٌؾ الري وأقنٌة ومعابرها المٌاه مجاري ضفاؾ حد عن تبعد حفرٌات إجراء على- 2

. أمتار ثبلثة من أقل حال كل وفً الحفرٌات هذه عمق من أقل مسافة والتصرٌؾ
 من أو الضفاؾ تلك عن أعشاب أو شجٌرات أو أشجار أو رمل أو تراب أو حجارة نزع على- 3

. والؽدران والبرك والمستنقعات البحٌرات من أو الدابمة أو المإقتة المٌاه مجاري أحواض
 والؽدران والبرك والمستنقعات البحٌرات ضفاؾ على  ما شًء وضع أو الزرع أو الؽرس على- 4
 الري أقنٌة ممرات حدود بٌن أو أحواضها فً أو الدابمة أو المإقتة المٌاه مجاري ضفاؾ على أو

. العامة للمنفعة بإنشابها المصرح أو ومعابرها المٌاه قساطل أو والتصرٌؾ والتجفٌؾ
 والمستنقعات الدابمة أو المإقتة المٌاه  ومجاري الٌنابٌع ضفاؾ على كان شكل بؤي التعدي على- 5

 معابر أو والتصرٌؾ والتجفٌؾ الري أقنٌة  ممرات حدود على أو والؽدران والبرك والبحٌرات
. العامة للمنفعة بإنشابها المصرح قساطلها أو المٌاه
ًا  العمومٌة المٌاه جري منع على- 6 . منها المستفٌدٌن عن الشرب مٌاه قطع وعلى حراًا  جرٌا
. وجرٌها العمومٌة المٌاه كمٌة على التؤثٌر شؤنه من مإقت أو دابم عمل بؤي القٌام على- 7
 
 

 تنظٌؾ على إذن بدون أقدم من السابقة المادة فً علٌها المنصوص بالؽرامة ٌعاقب- 746 المادة

. تنظٌفها أو تقوٌمها أو تعمٌقها أو الدابمة أو المإقتة المٌاه مجاري
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 أو كل خرب أو قلب أو هدم من لٌرة ألؾ خمسمابة حتى  وبالؽرامة سنتٌن حتى بالحبس ٌعاقب
 هذه طؽٌان من االحتماء سبٌل فً أو لحفظها العمومٌة بالمٌاه لبلنتفاع المشٌدة اإلنشاءات بعض
ًا  المٌاه  المٌاه وقساطل التصرٌؾ أو والتجفٌؾ الري وأقنٌة والمعابر والسدود الجسور وخصوصا

. ال أم امتٌاز بالمٌاه منح قد كان سواء المطمورة أو الظاهرة
 التً الري مشارٌع مٌاه مصادر على كان شكل بؤي التعدي على ٌقدم من بكل نفسها العقوبة وتنزل
 وعلى وجرٌها العمومٌة المٌاه كمٌة على التؤثٌر بؽٌة العامة الهٌبات أو اإلدارات أو الدولة أنشؤتها

 للمنفعة أقٌمت التً المشروع منشآت كافة على أو حرمها وعلى ممراتها وحدود الري أقنٌة
 وٌحكم علٌها، البناء أو فٌها بالحفر ٌقوم أو األماكن هذه ٌزرع أو ٌؽرس من على وكذلك العمومٌة

. المخالؾ نفقة على علٌه كان ما إلى الحال بإعادة
 
 

: من على نفسها بالعقوبة ٌقضى- 748 المادة

 ضارة مواد أو سوابل فٌها رمى أو سكب أو ال أم امتٌاز بها الممنوح العمومٌة المٌاه فً سٌل- 1
. المٌاه بهذه االنتفاع حسن من مانعه أو العامة الراحة أو بالصحة

 السلطة حددته الذي النطاق ضمن الداخلة األراضً فً أقذاراًا  وضع أو  حٌوانٌة أسمدة ألقى- 2
. العامة منه تنتفع نبع لحماٌة
.  الؽٌر منها ٌشرب التً المٌاه أو النبع تلوٌث شؤنه من عمل أي أجرى- 3
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 749 المادة

 سنوات ثبلث إلى سنة من بالحبس ٌعاقب الؽٌر منه ٌشرب ماء أو نبع تلوٌث على قصداًا  أقدم من
. لٌرة ألؾ ستمابة إلى ألؾ خمسٌن من وبالؽرامة

 
 

 القباحات يف - عشر الثاين الباب
 
 
 

 ادلأىولة واألماكن العامة الطرق محاية يف - األول الفصل
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 العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة، ملٌون إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس ٌعاقب

: على أقدم من
. تعٌٌبها أو العامة والطرق الساحات تخرٌب- 1
 والعبلمات األبنٌة  على أو الشوارع منعطفات فً الموضوعة واألرقام اللوحات نزع- 2

. تعٌٌبها أو تخرٌبها أو والصوى الكٌلومترٌة
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: العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ملٌون إلى ألؾ مبة من بالؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس ٌعاقب
 المحدد المستوى عن مٌاهه مصب برفعه الؽٌر ملك أو العامة الطرق تطوٌؾ على أقدم من- 1

. آخر خطؤ أي بإرتكابه أو األنظمة بموجب
 حرٌة ٌمنع شًء أي علٌها تركه أو بوضعه السلطة من إذن وال داع دون العامة الطرٌق سد من- 2

. ٌضٌقهما أو وسبلمته المرور
 أو بإجرابها له المؤذون األشؽال من وؼٌرها الحفرٌات أمام لٌبلًا  والتنوٌر نهاراًا  التنبٌه أهمل من- 3

. العامة الطرق وعلى الساحات فً بوضعها له المؤذون األشٌاء من وؼٌرها المواد سابر أمام
. أتلفها أو نزعها أو العامة الطرٌق لتنوٌر المستعملة الفوانٌس أو القنادٌل أطفؤ من- 4
. العامة الطرٌق على آخر شًء أي أو كناسة أو أقذاراًا  وضع أو رمى من- 5
. انتباه ؼٌر من الضارة األشٌاء من ؼٌرها أو أقذاراًا  الناس   أحد على أسقط أو رمى من- 6
. للعبادة المعدة واألبنٌة والمقابر العامة واألبنٌة التارٌخٌة األنصاب على إعبلنات وضع من- 7

. الطرٌق تسد التً المواد أو اإلعبلنات بواسطته أو الفاعل نفقة على تنزع
 
 

 112 االشتراعً والمرسوم 18/6/1952 للقانون وفقا معدلة- 752 المادة

 16/9/1983تارٌخ
: المؤهولة األماكن فً أقدم من السابقة المادة فً المذكورة العقوبة ٌستحق

. إطبلقها على أو الماشٌة من وؼٌرها والركوب والحمل الجر حٌوانات اركاض على- 1
 تصادر. األشٌاء أو األشخاص على خطر وقوع معها ٌحتمل بصورة نارٌة أسهم إطبلق على- 2

. المضبوطة واألسهم األسلحة
.  التكدٌري التوقٌؾ عقوبة إنزال الثانٌة، الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً وٌمكن

 
 



 العامة احملالت محاية يف - الثاين الفصل
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 محظر هو مما فٌلم أو مسرحٌة عرض عند ٌقبلون الذٌن ومستخدمٌهم والسٌنما المسارح مدٌري إن

ًا  أو ولداًا  األوالد، على  ؼٌر عمرها من عشرة الثامنة تبلػ لم ابنة أو أنثى أم كان ذكراًا  مراهقا
 أشهر ثبلثة حتى بالحبس ٌعاقبون البالؽٌن، األدنٌن أقاربها أحد أو ولٌها أو أمها أو بؤبٌها مصحوبة

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة، ألؾ أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على
. أشهر والثبلثة أٌام الثبلثة بٌن تتراوح لمدة المحل بإقفال ٌإمر أن ٌمكن التكرار حالة فً
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 األصول حسب ٌمسك أن لئلٌجار المعدة المفروشة والبٌوت والخانات الفنادق أصحاب من أهمل من

 ومحل وصنعته نزله فً اللٌل قضى أو نام شخص كل اسم بٌاض وبدون بالتسلسل فٌه ٌدون دفتراًا 
 ذات السلطة من طلب كل عند الدفتر هذا ٌبرز لم ومن وخروجه، دخوله وتارٌخ وتارٌخها والدته

 أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة حتى بالحبس ٌعاقب االختصاص
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة، ألؾ
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 المسارح ومدٌري السابقة، المادة فً إلٌها المشار الصفة ذوي األشخاص على نفسها بالعقوبة ٌقضى

. محبلتهم بتنظٌؾ ٌعنون ال الذٌن العامة المحبلت من وؼٌرها والسٌنما
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 أو لٌرة، ألؾ أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة حتى بالحبس ٌعاقب
 من وؼٌرها والمعامل األفران ومداخن بالوجاقات االعتناء أهمل من العقوبتٌن هاتٌن بإحدى

. وتصلٌحها تنظٌفها أهمل أو النار فٌها تستخدم التً المحبلت

 
 



 العامة والراحة اآلداب ضد ادلخالفات يف - الثالث الفصل
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 بمثل للعامة مباح أو عام محل فً ظهر ومن للحشمة مؽاٌر بوضع المارة من مرأى على استحم من
 أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة حتى بالحبس ٌعاقب الوضع ذلك
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ

 
 

 16/9/1983تارٌخ 112 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 758 المادة

 أو لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على أشهر ثبلثة حتى بالحبس ٌعاقب
: العقوبتٌن هاتٌن بإحدى
ًا  أو ضوضاء أحدث من- 1  العمل هذا على حرض من وهكذا اآلهلٌن راحة تسلب صورة على لؽطا
. فٌه اشترك أو
 ومساكن واألبنٌة العجبلت باألقذار أو الصلبة األجسام من نحوها أو بحجارة قصداًا  رمى من- 2

. واألحواش والجنابن أسواره أو الؽٌر
ًا  أفلت من- 3 ًا  حٌوانا ًا  أطلق أو مإذٌا . حراسته فً كانا مجنونا
 أو أذى ٌحدث لم ولو ذلك عن ٌمسكه لم من أو بهم اللحاق أو المارة مهاجمته عند كلبه حث من- 4

. ضرر
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ًا  للبٌع عرض أو باع أو طبع من ًا  أو صوراًا  أو نقوشا  صحٌحة ؼٌر فكرة اللبنانٌٌن عن تعطً رسوما
 وبالؽرامة  األكثر على أشهر ثبلثة حتى بالحبس عوقب واعتبارهم، كرامتهم من تنال أن شؤنها من
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ أربعمابة إلى  ألؾ أربعٌن من

. والرسوم والصور النقوش تلك وتصادر
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ًا  ترخٌص  بدون العام الطرٌق على عرض من  ثبلثة حتى بالحبس عوقب آخر لعب أي أو ٌانصٌبا

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة ألؾ أربعمابة إلى ألؾ أربعٌن من وبالؽرامة األكثر على أشهر
. الرتكابه معدة كانت التً أو الفعل الرتكاب استخدمت التً األشٌاء وتصادر



 
 

 احليوانات معاملة إساءة يف  - الرابع الفصل
 
 
 

ًا  ٌعتبر- 761 المادة  من حراسة فً ٌعٌش حٌوان كل النبذة هذه فً المقصود بالمعنى داجنا

. ورباه استملكه
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 762 المادة

 بدون ٌقدم شخص كل لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ عشرة من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب
. إرهاقه على أو داجن حٌوان معاملة إساءة على داع

 
 

ًا  أساء من أعبله علٌها المنصوص بالؽرامة ٌعاقب- 763 المادة  حٌوان معاملة داع وبدون علنا

. داجن ؼٌر

 
 

 والناس الدولة بأمالك األضرار يف - اخلامس الفصل
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 أمبلك من ٌستخرج من  لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ ستة من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب
ًا  أذن بدون الدولة ًا  أو عشبا . المواد من ؼٌرها أو حجارة أو ترابا
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. لٌرة ألؾ عشرٌن إلى ألفً من بالؽرامة ٌعاقب
 ٌكون أن دون محصوالت فٌها التً أو المزروعة أو المحرزة الؽٌر أرض دخول على أقدم من- 1
. المرور حق له



 أرض من لؽٌره كان ما فً والركوب والحمل الجر حٌوانات سابر أو ماشٌة أطلق أو رعى من- 2
 إلى أتى من كل باإلجمال محصوالت، فٌها التً أو مزروعة أو مثمرة أشجاراًا  مؽروسة أو محرزة
. فٌها ضرراًا  تحدث أن ٌمكن بحٌوانات الرعً أو المرور حق علٌها له لٌس أو تخصه ال أرض
.  إٌذابها أو وجرحها الؽٌر حٌوانات موت بخطؤه سبب من- 3

 
 

 العامة بالثقة متس اليت ادلخالفات يف - السادس الفصل
 
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 766 المادة

ًا  المنشورة التسعٌرة فً المعٌن الثمن عن ٌزٌد بما أجراًا  طلب أو بضاعة بٌع على أقدم من  وفقا
 قد ٌكن لم إذا ألؾ عشرٌن إلى لٌرة آالؾ عشرة من وبالؽرامة التكدٌري بالتوقٌؾ ٌعاقب للقانون
. أشد عقوبة علٌه القانون فرض

 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 767 المادة

. لٌرة آالؾ عشرة إلى لٌرة ألؾ من بالؽرامة ٌعاقب لها المحددة بالقٌمة الوطنٌة النقود قبول أبى من
 
 

 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 768 المادة

 مناجاة الربح، بقصد ٌتعاطى، من لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ عشرة من وبالؽرامة بالتوقٌؾ ٌعاقب
 بعلم عبلقة له ما وكل اللعب ورق وقراءة الكؾ وقراءة والتنجٌم المؽناطٌسً، والتنوٌم األرواح،

. المستعملة  والعدد األلبسة وتصادر الؽٌب،
 كان إذا إبعاده وٌمكن لٌرة، ألؾ المابتً حتى وبالؽرامة أشهر ستة حتى بالحبس المكرر ٌعاقب
ًا  . أجنبٌا

 
 

 السلطة عن الصادرة التدابري خمالفة يف - السابع الفصل
 
 
 



 27/5/1993 تارٌخ 239 للقانون وفقا معدلة- 769 المادة

: لٌرة ألؾ عشرٌن إلى آالؾ عشرة من بالؽرامة ٌعاقب
. المتداعٌة األبنٌة هدم أو بإصبلح اإلدارٌة السلطة أوامر إطاعة رفض أو أهمل من- 1
 عن أو اإلؼاثة عن عذر بدون ٌتوانى أو ٌستنكؾ ال أم الفن أهل من أكان سواء شخص كل- 2

 حرٌق أو فٌضان أو ؼرق أو حادث حصول عند السلطة رجال منه ٌطلبها خدمة أو عمل أي إجراء
 تنفٌذ عند أو االستنجاد أو المشهود الجرم أو السلب أو الطرٌق قطع عند أو أخرى ؼابلة أي أو

. القضابٌة األحكام
. التكدٌري التوقٌؾ عقوبة فرض األولى الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً وٌمكن
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ًا  الصادرة البلدٌة أو اإلدارٌة األنظمة خالؾ من  أشهر ثبلثة حتى بالحبس عوقب للقانون وفقا

. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة، ألؾ ستمابة إلى ألؾ مبة من وبالؽرامة
 
 

 أول فً اإلجراء موضع وٌوضع الرسمٌة الجرٌدة فً فوراًا  القانون هذا ٌنشر- 771 المادة

. 1944 سنة األول تشرٌن
 
 

  5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا مضافة- 772 المادة

 من 173 والمادة 1946 سنة الثانً كانون 23 فً الصادر والقانون العثمانً الجزاء قانون ألؽً
. القانون هذا ألحكام المخالفة األخرى االشتراعٌة النصوص وجمٌع العقوبات قانون

 
 1943 سنة آذار أول فً بٌروت     
 نقاش الفرد     
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس
 الصلح سامً
 العدل وزٌر     
 الحسٌنً أحمد     

 


